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FÖRORD
Göteborgs kyrkoförvaltning inventerar ett urval av Svenska kyrkan i Göteborgs skyddade kyrkobygg-
nader. Dokumentationen har initierats av samfällighetens fastighetsnämnd. Projektledare är fastig-
hetschef Harald Pleijel. För följande rapport svarar bebyggelseantikvarie Ann-Charlott Strandberg. 
Texterna har granskats av fastighetsnämnden i Göteborgs kyrkliga samfällighet, förste antikvarie Tomas 
M Larsson och antikvarie Agnes Kempe vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Matilda Dahlquist, 
stiftsantikvarie, Göteborgs stift, Karin Nordström och Anette Lindgren, antikvarier vid Göteborgs 
Stadsmuseum samt kyrkorådet i Johannebergs församling.

Projektets huvudsyfte är att tillhandahålla kyrkoförvaltning och församling djupare kunskaper om 
kyrkornas byggnadstekniska historia som underlag för framtida åtgärder. Inventeringsrapporten har 
främst inriktats på kyrkobyggnaden och innehåller byggnadshistorik och beskrivningar. Kyrkotomten 
och den senare tillbyggda församlingsdelen beskrivs mer översiktligt. Kyrkans inventarier dokumen-
terades 1987 av Gunilla Folkesson och fotograf Christer Morát. I denna rapport beskrivs främst den 
arkitekturbundna inredningen. För kulturhistorisk karaktärisering hänvisas till Göteborgs stadsmu-
seums pågående arbete, vilket utförs på uppdrag av Göteborgs stift och beräknas vara avslutat och 
registrerat i riksantikvarieämbetets register vid utgången av år 2006. 

Följande dokumentation baserar sig på arkivuppgifter, tillgänglig litteratur och okulärbesiktningar. 
Stor vikt har lagts vid att ge korrekta källanvisningar. Uppgifterna är härmed möjliga att kontrollera 
och vid behov kan ytterligare information inhämtas.

Ett stort och varmt tack riktas till alla som tillhandahållit information och faktagranskat texten. 
Ett särskilt tack riktas till Kyrkoskrivare Per-Allan Ohlsson och Kyrkvaktmästare Hampus Nilsson,  
Johannebergs församling, vilka biståt med hjälp vid dokumentationen på plats och sökandet efter 
relevanta material och fakta. Tack också till Jonas Brogren och Håkan Kumler, vilkas uppsatser om 
Johannebergskyrkan, skrivna vid Konstvetenskapliga institutionen i Göteborg, har bidragit till intres-
santa tankespår vid studiet av Johannebergskyrkan.
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INLEDNING
Den här skriften är framförallt tänkt att fungera som informationsbank för Johannebergs församling 
och för Svenska kyrkan i Göteborgs centrala fastighetsförvaltning, för vilka den är användbar inför 
och under framtida åtgärder. Den beskriver arkitektonisk utformning, konstruktion, material m.m. 
Byggnadshistoriken, som redogör för tillkomstprocessen och vidtagna förändringar, kompletteras av 
en byggnadsbeskrivning uppdelad på exteriör och interiör med möjlighet till ytterligare fördjupningar, 
dels i fotnotsapparaten, dels i en mer faktabaserad bilaga.

För dig som har ett allmänt intresse av kyrkan hänvisas främst till inledande sammanfattning, bilder 
och bildtexter.

Välkommen på besök i Johannebergskyrkan!



1. Området Nedre Johanneberg inklusive kyrkan ingår i bevarandeprogrammet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg”.                                    
Bevarandeområde 7:A, omfattar bostadshus av sten i 5-7 våningar samt Johannebergskyrkan. Övre Johanneberg, med sina modernistiska lamell-
hus, tillkom under 1930-talet.
2. GKF Kopia av utkast, oktober 2004 ”Kyrkobyggnadsinventering och karaktärisering, Göteborg, Johannebergskyrkan, för registrering i Riksan-
tikvarieämbetets bebyggelseregister, Utförd av Göteborgs Stadsmuseum, på beställning av Göteborgs stift.)

SAmmANFATTNING
Johannebergskyrkan är belägen i stadsdelen  
Nedre Johanneberg och uppförd under åren 1938-
40 efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericsson.1 
Stadsdelen i stort har fått sin utformning efter 
Albert Lilienbergs stadsplan, fastställd år 1917, 
och den bebyggelse med tegelhus i 5-7 våningar 
som blev uppförd här under åren1924-38.2 Inför  
bygget av Johannebergskyrkan i kv 29 Lappmesen 
och ett grönområde sydsydväst om densamma  
genomfördes en ändring av stadsplanen. 

Kyrkans imponerande höga klocktorn är väl synligt 
från flera håll i Göteborg och utgör, tillsammans 
med det närbelägna vattentornet, en viktig del 
av stadssiluetten. Med sitt indragna läge, på en 
terrass intill Viktor Rydbergsgatan och omgiven av 
hyreshus, passeras kyrkan förvånansvärt lätt obe-
märkt från norr men ger ett mäktigt intryck från 
de angränsande, kuperade, området i sydsydväst. 
Omgivningen utgörs av oregelbundet formade 
och delvis terränganpassade storgårdskvarter i 
norr, ett kvarter av tydligt funktionalistisk ka-
raktär i öster samt Chalmersområdet med sina 
undervisnings- och kontorslokaler på andra sidan 
grönområdets dal i väster. 

Kyrkoanläggningen i sin helhet består av kyrkan 
med torn, korabsid, ett sidokapell (kallades 
kyrksal vid uppförandet) och sakristia samt ett 
senare tillkommet församlingshem. Placeringen 
är okonventionell med huvudentrén mot Viktor 

Rydbergs gatan i ostnordost, markerad av en 
hög portik med släta kolonner av svart sten. 
Koret med sin runda absid ligger i västsydväst 
och tornet är asymmetriskt placerat vid  koret 
i sydsydost. Under korabsiden finns en krypta 
som ursprungligen uppfördes till kolumbarium. 
Sakristian och sidokapellet ligger i en vinkel-
byggnad mot nordnordväst som är sammanbyggd 
med för-samlingshemmet, i två våningar med 
källare och vind, vilket ritades av R O Swensson 
och uppfördes år 1960. Kyrkobyggnadens fasader 
är av gult handslaget Kaniks tegel, med detaljer 
som sockel, solbänkar, trappor m m av Fjäråsgnejs 
och höga, smala, rundbågeformade fönster av 
järn. I entréfasadens gavel och vid koret i lång-
husets norra fasad sitter stora rundfönster med 
kvadratisk spröjsindelning. Taken är belagda med 
koppar. Tornet, med sin korsförsedda glob, har en 
kvadratisk plan, urtavlor i alla fyra väderstreck 
och små utskjutande balkonger, i nedre kant av de 
fasta, kopparklädda, ljudlucksjalusierna, omkring 
40 meter upp i tornet. Till tornkorsets topp är det 
enligt ritningarna 62 m.

Församlingshemmet har sin entréfasad i nord-
nordväst, i linje med Walleriusgatan, och är 
liktsom kyrkan uppfört med gula tegelfasader och 
detaljer av natursten. De ospröjsade fönsterbå-
garna och karmarna är av teak och öppningarna 
är stora. Mot ostnordost finns ett mönstermurat, 
utskjutande fasadparti, som rymmer bakomlig-
gande samlingssals kor, med betongglas som 
ljusintag från sidorna.
Kyrkans interiör är i huvudsak uppbyggd av de 



 

3. Jonas Brogren, Johannebergskyrkan, s 12
4. Bänkarna efter långhusväggarna togs bort sommaren 2004

enkla geometriska formerna: rektangeln, kvadra-
ten och cirkeln. Kyrkorummet är omkring 12 me-
ter brett, drygt 45 meter långt (inklusive kor) och 
har en takhöjd på drygt 15 meter till taknock.3 
Materialvalet är solitt. Golvet i kyrkorummet är 
täckt av Kolmårdsmarmor i tre nyanser. Ljusast i 
gångar, trappor och kor och mörkare på den för-
höjning som altaret står på. Den tredje gröngrå 
nyansen ligger i ett antal rader framför och bakom 
bänkkvarteren, och är inlagda efter borttagandet 
av ett antal bänkar. I bänkkvarteren ligger, sedan 
kvarterens ursprungliga förhöjningar togs bort år 
1977, en mörkbrun plastmatta. 

Väggarna är murade av rödbränt Trönningetegel 
i munkförband med en enkel mönstermurning 
runt fönsteröppningarna och en utkragande list i 
anslutning till taket. Innertaket är tredelat, med 
smalare sidopartier, ett bredare mittparti och 
synliga takstolar. Facken är klädda med asbest-
plattor och hela taket är målat i en ljusblå kulör 
som drar mot grågrönt. Takindelningen skapar 
en känsla av att rummet utgörs av mittskepp 
med sidoskepp, en utformning som ursprungligen 
förstärktes av att det även stod bänkar utefter 
långhusväggarna.4 Fönstren av järn är höga och 
smala med tonat glas och sitter nästan fyra meter 
över golvnivån. 

Den centrala inredningen i form av altare, al-
taruppsats, dopfunt och predikstol samt även 
en ”kyrkorådsbänk” vid norra långhusväggen, 
är ritad av Sigfrid Ericsson och tillverkad av Kol-
mårdsmarmor i en något mörkare gröngrånyans 

än golvbeläggningen. Altaruppsatsens skulptu-
rala del är framtagen av John Lundquist. Övrig 
bänkinredning och sakristians fasta inredning, 
är fanerad med alm och efter vissa justeringar 
tillverkad av firman Ferdinand Lundqvist, efter 
Sigfrid Ericssons ritningar. Fanerad med alm är 
också de flesta innerdörrar.

Bland de lösa inventarier som härrör från bygg-
nadstiden och ingår i den arkitektoniska helheten, 
men som inte utgör ett resultat av Sigfrid Ericsons 
penna, kan nämnas de bevingade ljuskronorna av 
glas och glaskorset över koret, som är formgivna 
av konstnären Viktor Lindstrand. Bonaden i app-
likationsteknik, som hänger på den nedrullbara 
väggen mot sidokapellet, över den sk kyrkoråds-
bänken,  är ursprunglig och komponerad av Karna 
Asker. Bonaden på läktarbarriären, i bandapplika-
tion med broderier, har också den formgivits av 
Karna, men tillkom först år 1960. En oljemålning 
av Oscar Björck från år 1882, med motivet ”Den 
förlorade sonens hemkomst”, hänger i förgylld 
ram på nordöstra väggen. Den skänktes till kyrkan 
1946. I sidokapellet hänger tre tavlor/en triptyk 
föreställande ”Det himmelska Jerusalem” av 
Björn Almström från 1980-talet  samt tre tavlor, 
tillhörande en triptyk av Joël Mila från 1955, som 
har hängt på den nuvarande Triptykens plats.
Till grund för kyrkans utformning ligger Sigfrid 
Ericssons vinnande bidrag under motto ”Berg”, 
från en mycket uppmärksammad pristävling 
som anordnades år 1934  för ny kyrka i Johanne-



 

5. Per-Allan Olsson uppger att det av församlingens arkivhandlingar framgår att 157 förslag registrerades. Enligt tidningarna ställdes 152 st 
bidrag ut. 
6. Utkast till Kulturhistoriskvärdering, Göteborgs stadsmuseum, oktober 200.  Texten bygger till viss del på ett utkast till Kulturhistorisk värde-
ring som Göteborgs stadsmuseum, presenterade för Göteborgs stift, oktober 2004.

berg.5  Tävlingen följdes av en intresserad press 
och utgången mötte hård kritik av fackpressen 
medan dagspressen uttryckte sig i mer positiva 
ordalag, särskilt  under kyrkans uppförande och 
invigning. 

Församlingens kyrkobyggnadskommitté, i syn-
nerhet ordföranden kyrkoherde Thor Wedlin, 
tog mycket aktiv del i kyrkans utformning. Av 
arkitektens tävlingsförslag, framgår ett ljust kyr-
korum med vitslammade väggar, golv i kalksten, 
synlig innertakskonstruktion i trä, altarring och 
predikstol i vit marmor, av vilket dock inget kom 
till utförande. I allt väsentligt är dock byggna-
den uppförd helt i enlighet med de ritningar och 
arbetsbeskrivningar som 1938 låg till grund för 
anbudsförfarandet och senare utförandet. Kyrkan 
är uppförd i ett fåtal och noga utvalda material. 
Utvändigt dominerar handslaget gult tegel, kop-
par och natursten – material med lång tradition i 
staden. Invändigt råder det röda teglet i samspel 
med kolmårdsmarmor, almträ och målade putsy-
tor i en samtida färgskala. 

Anläggningen har genomgått få förändringar se-
dan uppförandet. Av det som skett kan nämnas 
att altaruppsatsen i brons, med Bergspredikan 
(Matt. 5-7) som skulpturalt utsmyckningsmotiv,  
ersatte en enklare förlaga i gips först år 1951. 
Vidare har antalet bänkar minskat i kyrkorummet 
och deras förhöjningar tagits bort. Åtgärder har 
också vidtagits för att förbättra värmesystem, 

akustik, belysning samt orgel. Två kororglar har 
tillkommit och i vapenhuset har en passage tagits 
i anspråk och inretts till toalett (RWC). Utvändigt 
har det för väder och vind utsatta tornet murats 
om och bytt tak 1987. Tornfasaderna har omfo-
gats vid ett flertal tillfällen och senast år 2004. 
Den vidbyggda vinkelbyggnaden för sakristia och 
konfirmandsal/kyrksal/sidokapell ändrades första 
gången år 1964 och fick sitt nuvarande utseende 
år 2002. Förövrigt handlar förändringarna i kyrkan 
främst om utbytta detaljer i form av kupor till 
allmänbelysning, trycken, högtalare m.m.

Kyrkan är ett av den välkände arkitektens sista 
verk. Den är en god representant för den ma-
terailmedvetna ”Funktionella traditionen” och 
har gestaltats under en tid när modernism och 
funktionalism fått ett starkt inflytande över arki-
tekturen i landet. Såväl utformning som konstruk-
tion har påverkats av detta samtidigt som kyrkan 
uppvisar kvardröjande drag från 20-talsklassicism 
och den äldre kyrkobyggnadstraditionen i Göte-
borg.  Kyrkan har också kallats ”Göteborgs sista 
katedral”.6
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Modell över Johannebergs kyrka. Gåva till Thor Wedlin på 50-årsdagen. Foto från glasplåt. JKA.
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7. ”1 april 1881 beslutade riksdagen om att en kyrklig samfällighet skulle bildas i Göteborg och drygt ett år senare utfärdades en förordning för 
kyrkofullmäktige och kyrknämnd i Göteborg. Den nya samfälligheten började i praktiken fungera den 1 maj 1883.” Ursprungligen utgjordes samfäl-
ligheten av sex församlingar, men under de dryga 100 år som samfälligheten har funnits har Göteborg växt både till ytan och till antalet invånare. 
”Det har medfört att nya församlingar anslutits till samfälligheten och flera församlingsdelningar har genomförts genom åren.” Vasa församling 
tillkom 1908 genom en delning av Domkyrkoförsamlingen. Sedan 1995 utgörs samfälligheten av 37 församlingar. (K-Nytt nr 4-95 Sidan 4-5: ”Från 
6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995” och ”Samfälligheten bildades för att dela det ekonomiska ansvaret”.)
8.Bl a skriften ”Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de hos byggnads-
kommittén förda protokollen”. S 1. Av Thor Wedlin
9.Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:0 28, 1929 s 1 och 3
10.  Till ledamöter i beredningen utsågs: ”Kyrkoherden i Johannebergs församling Thor Wedlin, byggmästaren Axel Engström, kamreren J.A. Juhlin, 
byggnadsinspektoren Thorsten Dahlgren, tapetseraremästaren L.E. Nilsson, bagaren Alberg Gillberg och förste stadsingenjören Arvid Södergren, 
med uppdrag åt herr Wedlin att första gången sammankalla beredningen.” Kyrkofullmäktiges prot. 4/6 1930 § 2. (Göteborgs Kyrkofullmäktiges 
Handlingar N:o 30, 1931 s 5-7.) 
11. Uppgift bl a enl. skriften ”Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de 
hos byggnadskommittén förda protokollen”. s 3, Thor Wedlin. Göteborgs Kyrkofullmäktiges handlingar N:o 30, 1931 s 2-4. 

BYGGNADSHISTORIK

Johannebergskyrkan inför och under uppförandet

Johannebergs församling tillkom genom en delning av Vasa 1929
Tillkomsten av Johannebergskyrkan föregicks av en rad olika beslut som kan sägas börja 1916 med 
en motion  i Göteborgs kyrkofullmäktige om att dela dåvarande Vasa församling.7  Kyrkofullmäktige 
förband sig 1925 att uppföra en ny församlingskyrka om Vasa delades och beslutet från Kungl. Maj:t 
kom, men det dröjde till 1928, och innebar att församlingen skulle delas i Vasa och Johannebergs 
församlingar från och med den 1 januari 1929.8 Tillsvidare höll Johannebergs församling sina guds-
tjänster i Landala Kapell.9 

En beredning tillsattes men bygget dröjde
1930 tillsattes en beredning för ett nytt kyrkobygge.10 Trots stark argumentation från församlingens 
kyrkoråd, om vikten av att bygget genomfördes så att: ”ett enande församlingsarbete med utgångs-
punkt i de egna, gemensamma gudstjänsterna i den egna församlingskyrkan” skulle kunna börja, 
kom processen att sträcka sig 10 år framåt i tid.10 Orsakerna var flera och berodde bland annat på 
oenigheter i kyrkonämnd och fullmäktige, inte minst om det verkligen fanns behov av en ny kyrka 
samt olika sätt att finansiera bygget, vilket ledde till splittring.11



12. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 4. 1931 s 3-4. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll 1931 02 25 § 6). 
13. A Romdahl, GHT ”Kyrkobygget” 18/5 1931
14. Programmet återfinns i Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll 1933 06 21 § 12, Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 5-6, 
samt ”Program för tävlan om förslag till kyrka inom 29:e kvarteret Lappmesen stadsdelen Johanneberg i Göteborg”.

Kyrkotomt utsågs 1931
För att kunna bygga kyrkan måste församlingen först hitta en lämplig tomt och den fann man redan 
1931 i 29:e kvarteret Lappmesen i Nedre Johanneberg.12 

Debatt om den svenska kyrkoarkitekturen
Under 1930-talet pågick en debatt om kyrkobyggande som bl a återspeglades i artikeln ”Gud och 
funkis”, i Göteborgs handels- och sjöfartstidning , lördagen den 15 oktober 1930, nittionionde år-
gången. En av dem i debatten som säkert bidrog till att slå an tonen gällande vilken typ av kyrka som 
önskades uppföras i Johanneberg, var konstprofessor Axel E Romdahl. Med anledning av striderna 
kring behovet av en ny kyrka eller ej skrev han i maj 1931, under rubriken ”Kyrkobygget”, att: 

”Det är heller inte en katedral man vill bygga utan en kyrka av jämförelsevis blygsamma mått, be-
kväm, väl uppvärmd och förmodligen utrustad med de olika praktiska anordningar som själarykten 
nuförtiden förstår att ta i sin tjänst.” Vidare: ”Alltså vad är det egentligen man behöver? En stor 
kyrkoplats – Nej! Fyra dyra fasader? – Nej, icke om man kan undvika dem. Torn och kupol? – Icke för 
annat än att göra kyrkan gällande i stadsbilden och för att placera klockor i. Men kan kyrkan ändå 
få den auktoritativa gestalt den skäligen bör äga och kan man hänga klockorna på något annat sätt 
än i ett torn av vanlig typ så kan man avstå från dessa dyrbara motiv. Envar som är något sånär 
berest i sydligare länder vet att de stora fritt liggande kyrkorna med en dyrbar fasadarkitektur på 
alla sidor där höra till undantagen. I Rom, de månghundrade kyrkornas stad, finner man helt få 
helgedomar som ligga på presentbricka.”13 

En pristävling anordnades 1934
För kyrkans utformning beslutades att det skulle anordnas en pristävling och kyrkofullmäktige anslog 
21 000 kronor till tävlingsritningar för ”dels förslag till kyrkobyggnad i kvarteret Lappmesen samt 
provisorisk planering och plantering av samma kvarter, dels idéförslag till ordnande av den framtida 
bebyggelsen å kvarteret.”. En prisnämnd utsågs och ett program för tävlingen utarbetades. Prisnämn-
den bestod av kyrkoherde Thor Wedlin, sysslomannen W. Bergman, förste stadsarkitekt K. Samuelsson, 
generaldirektör I Tengbom och länsarkitekt Erik Friberger.14 I programmet står att:
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15. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 15.
16. Göteborgs Handelstidning 4/4 1934, anger att 152 förslag ställs ut. Otto Linton anger i artikeln ”Kyrkotävlingen i Göteborg” publicerad i Bygg-
nadsvärlden, den 2 juni 1934 att 152 förslag ställdes ut. Enligt Per-Allan Olsson finns 157 förslag förtecknade i församlingens arkiv.
17. Göteborgs Handelstidning den 4 april 1934. ”152 Johannebergskyrkor ställas ut hos Röhsska – Kapanilen dominerande som torntyp”.  Hämtat 
ur artiklar i ATA - Vit mapp.  (Nämda ”modernaste” förslag hade Sigurd Lewerentz ritat).

”För kyrkobyggnaden må disponeras hälften av kvarteret, varvid det står de tävlande fritt att upp-
dela detsamma på för kyrkan lämpligaste sätt. Den andra hälften kommer framledes att eventuellt 
användas dels för hyreshus, dels för församlingshus. Denna bebyggelse, som skall ske till högst 3 
våningars höjd, bör på ett arkitektoniskt värdigt sätt anslutas till kyrkan. Kyrkan behöver ej orien-
teras.”

I enlighet med programmet var tävlingen öppen för alla svenska arkitekter. Kyrkan skulle innehålla 
1 100 fasta sittplatser, varav ca 200 platser skulle ingå i en mindre del, som också skulle vara möjlig 
att avstänga från kyrkan och användas för barn- och ungdomsverksamhet. Vidare angavs bl.a. att: 
”Kyrkan skall utformas på ett enkelt men värdigt sätt både ut- och invändigt” och att: ”Byggnadens 
formgivning samt valet av byggnadsmaterial bör ske med hänsyn till byggnadens för väderlekens 
inverkan mycket utsatta läge och till de klimatiska förhållandena på orten”. I en kommentar till 
programmet framgår också att bedömningen skulle ske med hänsyn till ”ändamålsenlighet, arkitek-
toniskt värde och prisbillighet”.15  Då kravet på ”ändamålsenlighet” förtydligades, betonades att 
man med detta avsåg såväl ”rent praktiska förhållanden” som att kyrkan skulle vara anpassad efter 
”den religiösa känslans krav samt efter de kyrkliga ceremoniernas karaktär”.16 

Förslagen ställdes ut på Röhsska och segrare utsågs 1934
Den 16 februari 1934 hade 152 tävlingsförslag inkommit. Dessa planritningar, fasader, perspektiv-
skisser och modeller ställdes ut och fyllde tre stora salar när de visades för allmänheten i Röhsska 
konstslöjdsmuseets undre våning. Enligt ett pressutlåtande i Göteborgs Handelstidning den 4 april, 
var det endast tre deltagare som presenterade en kyrka med traditionellt spetsigt torn. Bland de 
tornförsedda förslagen dominerade i stället smäckra, kampanilartade, torntyper, vilket också var 
vad den korade vinnaren föreslog. Samme skribent noterade att majoriteten av förslagen anslöt sig 
rätt nära ”ett slags kontinental kyrkofunkis”, liknande Tyskland och Hollands ”för vilken alltså tiden 
skulle vara inne även i vårt konservativa land.”. ”Typerna med fristående torn äro icke så många. 
Helt utan torn äro en del av de modernaste förslagen, däribland ett med väggarna så gott som helt 
av glas och hela kyrkans inre till synes badande i luft och ljus”.17 Deltagandet skedde anonymt, men 
när tävlingen väl var avgjord visade sig ett flertal för tiden namnkända arkitekter ha deltagit, vilket 
inte minst framgår av vilka som prisbelönades. Första pris tilldelades förslag n:o 62 under mottot 
”Berg” av Sigfrid Ericson, som därmed erhöll prissumman 4 000 kr. 



Tävlingsförslaget, så som det 
presenterades i tidskriften 
Byggmästaren nr 14
Arkitektupplagan, 1934.



Prisnämnden kommenterade Ericsons förslag enligt följande: 
”Kyrkan har en god förläggning med god effekt från båda huvudgatorna. Planen bildande en hel 
obruten interiör, vars möjligheter ej synes helt utnyttjade. Det avskiljbara rummet ansluter sig som 
ett sidoskepp till koret, med ganska god sikt men för liten samhörighet med egentliga kyrkorummet. 
Fasadbehandlingen mycket vårdad och av lugn och helgjuten verkan”.18

Sigfrid Ericsons omarbetade modellförslag till ny kyrka i Johanneberg. Foto från glasplåtar. JKA

18. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 6, samt H Zimdahl, Tävlingen om Johannebergskyrkan i Göteborg, Byggmästaren Nr 
14, Arkitektupplagan 5. s 72, 1934.



19. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 6, samt H Zimdahl, Tävlingen om Johannebergskyrkan i Göteborg, Byggmästaren Nr 
14, Arkitektupplagan 5. s 72,1934.
20. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 21
21. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar N:o 21. 1934 s 8
22. Göteborgs Tidningen den 14 maj 1934

Andra priset om 3 000 kr tilldelades Simon Brofelth, Stockholm, för sitt förslag n:o 136 under motto 
”Göteborgskyrka”. Tredje priset om 2000 kr gick till förslag n:o 99 under motto ”777” av Stig Åkerman, 
också han från Stockholm. Vidare köpte prisnämnden för 1000 kr vardera förslag: ”På hälleberget”, 
av Ture Bergentz, Stockholm,  ”Byggfred”, av Nils Einar Eriksson, Göteborg,  ”325”, av  David Dahl, 
Stockholm samt ”Ljus”, av Folke Hjortzberg, Stockholm.19

Tävlingsförslaget omarbetades
Efter tävlingen bad beredningen Sigfrid Ericson och Nils Einar Eriksson att, utifrån sina bidrag, upp-
rätta ändringsförslag för att minska kostnaderna för kyrkobygget. Nils Einar avböjde medan Sigfrid 
Ericsson lämnade in tre alternativ som bl a innebar att måtten minskades något.20 Beredningen 
fastnade för det tredje förslaget och vid en ny kostnadsberäkning landade man på summan 740 000 
kronor att jämföra med ursprungliga 970 000 kronor.21 

Tävlingsförslagen debatterades
Kyrkobyggnadstävlingen uppmärksammades och analyserades av flertalet samtida tidningar och 
utgången mottogs inte helt utan kritik. Arkitekten Helge Zimdahls uttalande i tidningen Byggmästa-
ren den 13 maj 1934, refererades av flera tidningar. Göteborgs Tidningen skrev redan dagen efter: 
”Vägen stängd för nydaning på kyrkobyggnadsområdet!”. Helge Zimdal menade att resultatet av 
tävlingen inte hade öppnat nya vägar för samarbete mellan arkitekter och präster för skapandet av 
tidsenliga kyrkobyggnader. ”Genom att förstaprisbelöna ett förslag som ligger pastischen nära med 
sina försök att sammanställa mer eller mindre innehållslösa arkitekturelement och som knappast 
har något med nutida byggnadskonst att skaffa har prisnämndens majoritet till synes stängt vägen 
för ett från många håll efterlängtat nydaningsarbetet på kyrkobyggandets område. Bland förslagen 
borde istället ha prisbelönats och utvalts till inköp sådana som kommo med något positivt, som hade 
samklang med det som rör sig inom nutida kyrkoliv. Genom att utarma ornamentiken på en italiensk 
renässans kyrka skapas i varjefall ingen tidsbetonad kyrkobyggnadskonst, framhåller kritikern”.22  
På flera punkter kom senare Ericsons tävlingsförslag att ändras utifrån den kritik som riktades från 
olika håll och som också framgår av vad media skriver. Entréns placering kom att ändras genom en 
ändring av stadsplanen, innertaket förändrades av främst akustiska skäl, kommunikationen mellan 
kyrkorum och kyrksal försökte förbättras genom en förskjutning av sistnämnda m.m. 
Axel Romdahl skrev dock: 
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23. Professor Axel E, Romdahl, ”Vår Nya kyrkobyggnad. Modernism och tradition vid tävlingen om Johannebergskyrkan”. Göteborgs Morgonpost 
den 5 april 1934.
24. Sigfrid Ericsson, ”Kyrkobesök får ej inge olustkänsla”, Morgontidningen 1934 04 06.
25-26. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll 1935 03 21 § 3 m.fl. (Som ett förslag att nedbringa kostnaderna utreddes i beredningen om kyrkan 
skulle kunna sammanbyggas med bostadshusen i ett kvarter, men det fastslogs att kyrkan skulle uppföras friliggande).[Göteborgs Kyrkofullmäktiges 
Handlingar N:o 21. 1934 s 5] [Beslutades även att kyrkan skulle uppföras enligt S Ericson omarbetade ritningar från augusti 1935] [Johanneberg 
måste ha sin kyrka färdig 1937. – Regeringen medger ej uppskov. K. M:t skall ha ritningar före 1 juni” Göteborgs Posten 02021935], [”Ny kyrka i 
Johanneberg nu beslutad – Sparvännerna röstade inte – Hot om att bygga kyrka med skattemedel.” Göteborgs Posten 22031935]. 

”Prisnämnden har funnit det tryggast att förbli vid det beprövade och traditionsbundna. Traditionen 
hör nu en gång till det kyrkliga, om också ej nödvändigtvis till det religiösa. En kyrkobyggnad är på 
den säkra sidan, om vid dess tillkomst bryggorna bakåt ej blivit upprivna.”.23 

Arkitekt Sigfrid Ericson, som själv uttalade sig i anslutning till tävlingen, menade att en kyrka upp-
förs ”Till stadens siluett”. I artikeln ”Kyrkobesök får ej inge olustkänsla” meddelade han, angående 
kyrkobyggnaders plats i staden, att: ”…min uppfattning är, att en kyrka skall synas vida omkring, 
dess siluett skall bilda en poäng i stadsbilden. Se på Göteborg – är det inte på kyrkorna vi känner 
igen staden! Domkyrkan och Kristine, Masthugget och Carl-Johan, alla prägla de stadsbilden”. Han sa 
vidare att: ”Exteriören betyder mycket, men interiören ändå mer….Kyrkorummet skall vara sådant 
att man trivs och inte känner sig främmande — Kyrkobesökaren känner sig främmande i ett extremt 
modernt rum. Rummet kan få en nutida verkan utan att vara outrerat modernistiskt”.24 

Beslut att uppföra Sigfrid Ericsons omarbetade förslag 1935
Trots ett vinnande förslag försvårade olika politiska uppfattningar de avgörande besluten att börja 
bygga. Sedan det som alternativ väckts förslag om att kyrkobygget skulle uppföras för skattemedel 
under 1936 och 1937, frånsade sig ”Sparsamhetsvännerna”, vilka ansett det onödigt med försam-
lingsdelning och ny kyrka, slutligen allt ansvar för bygget genom att lägga ner sina röster. Detta 
möjliggjorde ett beslut i Kyrkofullmäktige den 21 mars 1935 som bemyndigade kyrkonämnden att 
skriva avtal med drätselkammaren rörande tomt i 29:e kvarteret Lappmesen och att de beräknade 
kostnaderna om 740 000 kronor för att uppföra kyrkan skulle bekostas med ett 40-årigt amorterings-
lån.25 Vid samma tillfälle beslutades att en byggnadskommitté på sju personer, med ansvar för att 
bygget skulle komma igång och fortskrida, skulle tillsättas. Till  kommittén valdes: kyrkoherde Thor 
Wedlin, ordförande, byggnadsinspektoren Thorsten Dahlgren, professor Sven Hultin, ingenjören Malte 
Nilsson, förste stadsarkitekten Karl Samuelson, ombudsmannen Julius Holm och postassistenten 
Hjalmar Blomster.26 
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Kung. maj:t fastställde år 1936
Den 11 september 1936 fastställde Kung. Maj:t byggnadskommitténs inskickade förslag till kyrka med 
vissa ålägganden. ”Kungl. Maj:t fastställer ifrågavarande förslag; åliggande det kyrkofullmäktige i 
Göteborg att dels vid förslagets utförande beakta vad byrådirektören N. Royen anfört i av honom 
till byggnadsstyrelsen angivna promemorior av den 12 mars och den 1 augusti 1936, dels före bygg-
nadsarbetets påbörjande till byggnadsstyrelsen för granskning insända konstruktionsritningar och 
konstruktionsberäkningar, dels ock för prövning underställa byggnadsstyrelsen särskilda förslag till 
uppvärmningsanordning, elektrisk installation, fast inredning och eventuell dekorering. Detta med-
delas byggnadsstyrelsen för vederbörandes underrättande. Omförmälda åtta ritningar, situationsplan, 
beskrivning, kostnadsförslag och konstruktionsritningar ävensom avskrift av Royens promemorior 
bifogas. Solliden den 11 september 1936. GUSTAF/Thorwald Bergquist”.27 

Lars Hanssons anbud antogs och bygget tog fart 1938
Planeringsarbetet fortskred och vid tiden för anbudsöppningen år 1938 framhölls: att priserna på 
byggnadsmaterial stigit, byggbranschens löner höjts, att Kungl. Maj:t krävt förstärkningskonstruktioner 
i kyrkans murverk och torn samt att en helt ny stadsplan tagits fram för området vilket medfört att  
kyrkans placering på tomten ändrats och fler och mer omfattande sprängningar krävts. Härav äskade 
och tillstyrktes byggnadskommittén ett tilläggsanslag om 250 000 kr för att bygget skulle  komma 
igång.28 Redan innan Kyrkofullmäktige hade fattat sitt beslut, tecknade Byggnadskommittén kontrakt 
med byggmästare Lars Hansson den 30 maj 1938. Kontraktet skulle gälla förutsatt att tilläggsanslaget 
beviljades vid sammanträdet i juni, vilket också, i enlighet med ovan, kom att ske.29 

Dagspressen bevakade kyrkobygget
Sommaren år 1938 påbörjades sprängningsarbetet. Det konstaterades att uppförandet av den kyrka 
som skulle innehålla mellan 1.000 – 1.100 sittplatser, varav ett 50-tal på läktaren, och som beräknades 
bli 52 meter lång, ca 19 meter bred och ha ett 62 meter högt torn, en sk kampanil, tagit fart.30 Hu-
vudentreprenör var byggmästare Lars Hansson, som inledningsvis hade 17 man i arbete med grunden 
och som så snart sockeln kommit på plats i september, skulle påbörja resningen av tegelmurarna med 
en arbetsstyrka om ca 50 man.31

27. GKF, Avskrift av fastställelse bifogad till protokollen.
28. Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll 1938 06 09 § 13
29. GKF, Kontrakt, bifogat som bilaga till protokollen. 1938 06 09
30. GMP 1938-01-07,  ”Till stadens silhuett, Johannebergskyrkan är nu i vardande - Byggnadsarbetet har påbörjats, templet färdigt på våren 
1940.” 
31. GHT 1938-08-19, ”Predikanten kan höjas och sänkas efter behov - Den påbörjade Johannebergskyrkan får enkel och värdig utsmyckning”. 
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”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.”  

Bilden är tagen när grundstenen läggs den 24 september. Foto från glasplåt. JKA

Biskop Carl Block lade grundstenen 1938
Den 24 september 1938 murade biskop Carl Block in en av grundstenarna. ”Stenen” utgjordes av en 
kopparlåda med blyhölje och innehåller bl a huvudritningar till kyrkan, kyrko- och stadsfullmäktiges 
handlingar i ärendet, dagens samtliga tidningar, mynt i guld, silver och koppar från tiden, foton av 
byggnadstomt, en modell av kyrkan, Kungl. Maj:ts brev med tillstånd, den ”Nya psalmboken” samt 
en bibel. Bygget välsignades med orden ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, 
och den är Jesus Kristus.” 32 
Nära ett halvår senare, i februari 1939, skjöt murarna mot höjden, 13 m höga.33 Ungefär ett år se-
nare skulle kyrkan vara färdig, man hade till och med försprång: ”Den starka vätan i höstas sinkade 32. 1 Kor 3:11. Källa: Olsson Per-Allan, ”Johannebergskyrkan”, Johannebergs församlings hemsida. JKA
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visserligen arbetet en smula, men den milda vintern har varit särdeles gynnsam. Man har kunnat 
mura på obehindrat.”34 I april 1939, fanns också taket på plats. Visserligen bara i form av nakna 
bjälkar, men ändå. ”Snart Taklagsöl” skrev tidningarna och påpekade att snart ”den triumferande 
taklagskransen” skulle kunna  hängas ut för att fira att ännu en etapp var avslutad.35

Under sommaren 1939 sköt tornet i höjden... långsamt men säkert...
 ”I strålande sommarsol stiger Johannebergskyrkans djärva torn mot skyn, tornet som främst skall 
hävda byggnaden bland de många höghusen runt omkring. Man kan redan skönja konturerna, och har 
man en smula fantasi, går det bra att föreställa sig tornet färdigt, trots att byggmästare Hanssons 
folk ännu har 20 m kvar, innan det blir vad arkitekt Eriksson tänkt sig. Men då skall också tornspi-
ran vara ungefär i nivå med vattentornet uppe på bergsknallen – hela 62 meter över markytan”.36 
Femtio man var i arbete i juni och efter 2-3 månader beräknades tornet stå klart även om väder och 
vind spelade in, när murarna reste sig i 5 m-etapper. Vid tidpunkten återstod endast en etapp för 
tornkroppen och sedan ytterligare tre för spiran.37 

Templets klockor anlände i november 1939
”Klockorna till templet i Johanneberg kommo i går” och vidare ”Märkesdag i den nya kyrkans historia”, 
så skrev Göteborgs-Posten den 22 november 1939, när två av kyrkans tre klockor - ”lill-klockan” och 
”mellan-klockan” - anlände från gjuteriet i Ystad. Den ”stora” beräknades anlända en vecka senare. 
Klockorna uppgavs väga ca 3 ton tillsammans.38 På grund av kyrkans placering i ett bostadsområde 
försågs klockorna med en speciell legering för att dämpa klangen. 39 

Kyrkan inreddes våren och sommaren 1940
I artikeln ”Templet - som blev Johannebergs”, i maj 1940, står att läsa:  ”Än så länge möter besökaren 
ofullkomlighetens syn, men fullbordan nalkas”. För dagen för invigningen närmade sig. Orgelfasaden 
höll på att fullbordas, interiören ordnades, kyrkan smyckades med sina ljuskronor och kyrkbänkarna 
levererades. Altaret och predikstolen stod redan på plats; mörk kolmårdsmarmor som kontrast till 
golvets mer ljusa, men altaruppsatsen var ännu inte klar. Orgeln på läktaren fångade flera journa-
listers intresse, ”stadens modernaste” skrev man.40  Bilden av att Johannebergs nya kyrka skulle få 

33. GMP 1939-02-14, ”Johannebergskyrkans torn har börjat skjuta i höjden - Stolpskog stöd för takgjutning.”.  
34. GHT 1939-04-04, ”Taklagsfest inom kort vid Johannebergskyrkan – betongtakstolarna klara nästa vecka”
35. ”Snart Taklagsöl”. Omärkt tidningsurklipp i Thor Wedlins klippsamling. Församlingens arkiv, Landsarkivets depå.
36-37. GHT 1939-06-17, ”Johannebergskyrkan växer i höjden – Det 62 meter höga tornet färdigt om 2-3 månader”.
38. GP 1939-22-11, ”Klockorna till templet i Johanneberg kommo i går. Storklockan väntas först nästa vecka. Märkesdag i den nya kyrkans his-
toria.” 
39. Per-Allan Ohlsson, kyrkoskrivare, Johannebergsförsamling.
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en mycket enkel men ändå vacker interiör målades upp med ord som ”stadens vackraste kyrkorum”, 
”ljus, glas och marmor som gör effekt” och ”ett bestående intryck av ljus och luftighet”.41  

40. ”3000 pipor i stadens modernaste kyrkorgel”. HT (?) 1939. (ATA, Johannebergskyrkan, omärkt artikel), 
41. ”Templet – som blev Johannebergs” (Omärkt artikel från maj 1940), uppgifter enligt församlingens hemsida samt artikeln ”3.000 pipor i stadens 
modernaste kyrkorgel – Johannebergsinstrumentets längsta blir fem meter och den minsta femton millimeter” (HT? 1939) Omärkt artikel från 1939 
i Thor Wedlins klippsamling, Församlingens arkiv på Landsarkivet, Morgontidningen 1940-11-10, ”Ljus, glas och marmor gör effekt i ny kyrka – 
Johannebergstemplet inviges på söndag.”

Johannebergskyrkan under uppförande år 1939. Foto från glasplåt. JKA
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Invigningen skedde på Tacksägelsedagen 1940
På Tacksägelsedagen den 13 oktober 1940 stod kyrkan klar för invigning förrättad av biskop Block, 
assisterad av 16 präster, inför fullsatt kyrka och med Hedborns lovpsalm ”Höga Majestät, vi alla för 
dina fötter nederfalla”. Invigningstalet utgick från psaltarorden ”Gud, dig lovar man i stillhet i Sion”. 
När biskop Block senare uttalade orden ”Jag förklarar detta tempel helgat åt Herren, till Hans tjänst 
och dyrkan”, tändes det rosensmyckade korset i kortaket samt långhusets åtta glaskronor, för att 
under en välsignelse över kyrkorummet och nedkallande av ”frid över detta hus”, börja lysa med 
allt starkare sken. Strax före aftonsången, döptes fem barn i den nyinvigda kyrkan.42 

Händelser efter invigningen till och med år 2005

Altaruppsatsen i brons ställdes på plats 1951 och sidokapellet målades 1955
När kyrkan invigdes utgjordes altaruppställningen av en enklare gipsmodell utan skulptural utsmyck-
ning. Den altaruppställning som idag står i kyrkan, med utsmyckning i brons av John Lundquist,  mon-
terades inte in förrän våren 1951 och baksidan draperades 1955.43 ( Se vidare sidan ?) 1955 utfördes 
också  ommålningsarbeten i ”lilla kyrksalen”, det nuvarande ”sidokapellet” samt utanförliggande 
trappa och trapprum av Målerifirman Hugo S. Mattsson. Till färg användes, enligt handlingarna,  
emulsionsfärg till taket och spackelfärg till väggarna.44 

Fasadrenovering och åtgärder på tornet 1956-2004
1956 planerades för en fasadrenovering av Johannebergskyrkans fasader. Enligt ansökan om medel 
till arbetet var skadorna störst på tornets södra och västra fasad, som avsågs omfogas helt. Vidare 
skulle trappan till sidokapellet omfogas och granithällen utanför stora entrén justeras.45  Av olika 
besiktningsprotokoll som finns bevarade från byggtiden och framåt, framgår att tornet återkommande 
haft stora problem med sina utsatta tornfasader, som av regn och fukt skadats i fogar och tegel. Vid 
ett tillfälle föreslogs bl a att fasaderna skulle oljebestrykas.46 Om något mer omfattande arbete kom 
att utföras innan 1957 är oklart, men då åtgärdades fasadernas fogar av F.O Pettersson med aktiverat 
bruk. Eventuellt åtgärdades även torntaket vid detta tillfälle, då det konstaterades att taket läckte 
och att det skulle behöva beläggas med dubbelfalsad plåtavtäckning.47 
42. GP 1940-10-14, ”Tacksägelse blev temat vid nya Johannebergstemplets invigning.
43. KIIIa:4 §32
44. KIIIa:4, Bilaga §31b/1955
45. GKH 1956 N:o 15. Arbetsbeskrivning med kostnadsberäkning upprättades av F.O. Pettersson & Söner. GKP 1956.
46. ”Tornfukt i Johanneberg orsak till klocktrassel - Rå linolja i Annedal skyddade mot vätan men gorde kyrkan brokig”. Omärkt artikel Thor Wedlins 
klippsamling. (Tanken om olja framgår även av ett kyrkorådsprotokoll)
47. KIIIa:4 Bilaga §/1957. (Angående åtgärder på tornet så målades 1944 tornets barriär och tornbalkongernas fogar sågs över. KIIIa:2, Bilaga 
§26/1944
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1961-62 reparerades tornluckorna och järnkonstruktionerna i tornet rostskyddsbehandlades och 
målades.48 1983 utfördes en undersökning av tornets skadade fasader av Arne Tollbom vid DEFYRA  
Byggnadsvårdskonsulter, som påpekade att en av orsakerna till de uppkomna skadorna kunde beror på 
att vatten blivit stående i kanalerna i hörnen och sipprat ut genom murverket och in genom betong-
stommen vartefter vatten bl a runnit ut på golvet. Med anledning av tornfasadernas utsatta läge och 
den beräknade kostnaden för att åtgärda uppkomna och framtida skador gjordes inför de planerade 
åtgärderna år 1987, en ansökan om bygglov och tillstånd att som åtgärd få klä in tornfasadernas övre 
parti med koppar, men ansökan avslogs med hänvisning till kyrkans kulturhistoriska värde. I stället 
murades fasaderna i hela det övre partiet om och torntaket täcktes med ny kopparplåt (se vidare 
under tak). 2004 var det åter dags att se över tornfasaderna. Skadade stenar byttes ut, de skadade 
fogarna bilades bort och nytt fogbruk påfördes. Fogbruket pigmenterades med bränd umbra för att 
i kulör motsvara de befintliga fogarnas utseende. Ansvariga för arbetet var Dennis Eriksson Byggare 
AB. Även tornurets belysning, som under en tid varit ur funktion, renoverades.

Läktarbarriärens bonad tillkom 1960
1959 lämnade Karna, nu med efternamnet ”Asker-Ericson” eftersom som hon hade gift sig med 
kyrkans arkitekt, ett förslag till bonad till läktarbarriären. Bonaden uppfördes 1960.49 

Små underhållsinsatser 1962
1962 försågs mittgången med en ny matta, då den befintliga var nött och trasig. Vid tillfället byttes 
även tyget på altarringen ut och textilierna sågs över. Samma år genomfördes också ändringsarbeten 
på tornuret, ljudluckorna reparerades och tornrummet målades.50 

Ändring av sidokapellet 1964
Frånsett altaruppsatsen ändrades kyrkan inte nämnvärt förrän år 1964, när konfirmandsalen/Sidoka-
pellet byggdes om efter förslag av Göran Erro, Arkitekt SAR. Inför arbetet beskrevs salen 1962 enligt 
följande: Kyrksalen ”ger med sina vita putsväggar ett kallt och estetiskt föga tilltalande intryck”. 
”Väggen mot sakristian splittras av de stora träluckorna högst upp. Avsedda att kunna förena ett 
intilliggande läktarutrymme med kyrksalen. I frågavarande luckor har emellertid, i varje fall numera, 
ingen praktisk funktion att fylla.”51 I ansökan till kungliga Byggnadsstyrelsen påpekade kyrkorådet 
att arbetet ”länge varit angeläget, huvudsakligen på grund av de dåliga akustiska förhållandena, som 
för närvarande gör salen så gott som oanvändbar. Samtidigt är det ett önskemål att ge den ett mer 

48. KIIIa:5 §20
49. KIIIa:4, 1959
50. GKP 31/10 1961. GKH N:o 25, 34, 39
51. ATA brun mapp. Dnr K 60. 472 1964
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värdigt utseende, så att den kan tagas i bruk för vissa gudstjänster, med ett mindre antal besökare.”52 
Man ville främst kunna använda salen för konfirmandundervisning. Vid tillfället togs gradängerna på 
sidokapellets  läktare bort, ett antal luckor till övre planet i väster sattes igen, akustikplattor av alm 
monterades på norra och västra väggen och på rullväggen i söder monterades skivmaterial som skulle 
kunna användas för t ex filmvisning. Väggarna målades med en grov, vit, genomfärgad, sandfärg med 
putsstruktur (erhölls genom slätning med korkklotsar). Taket målades med matt oljefärg. Framför 
rullväggen monterades våder av draperityget ”Klockträd”, från HG Börjesson Aktiebolag. Göran Erro 
designade även ett antal väggfasta kollektbössor till kyrkan samt en ambo av alm.53 

Skador på grund av storm år 1969
Under stormen år 1969 skadades kyrkans östra takfall som härav reparerades av Göteborgs Bleck & 
Plåtslageri år 1970.54 

Renovering och återinvigning 1977
Vid planering inför invändiga arbeten 1977 beslutades den 15 mars 1976 att de tre bakre bänkarna och 
deras podier skulle avlägsnas och användas som underlag för en kostnadsberäkning för ombyggnad.55 
1977 togs bänkkvarterens podier bort och de främsta bänkarna i vardera bänkkvarter avlägsnades.  
Avståndet mellan kvarvarande bänkar breddades och sitsarna stoppades och försågs med den nuva-
rande fasta klädseln från Orax.56 Under pågående reparation, när ett antal glas i fönstren byttes, 
konstaterades att fönstrens bågar och karmar var mycket rostiga varför även dessa åtgärdades.57 

52. ATA brun mapp. Dnr K 60. 472 1964
53. ATA Blåmapp. Ritning G.163/46 och G.163/47
54. KIIIa:6 ½ 16 0ch 37/1969, Landsarkivet, Kyrkorådsprotokoll 1970 §20 bil c.
55. Landsarkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll § 21/1976
56. År 1977 beslutades att bänkarna skulle förses med fast klädsel från Orax och att bänkarna skulle lackas (tidigare hade man tänk att måla bänkarna, 
men detta uteslöts) Landsarkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll §59/1977
57. Landsarkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll §64/1977. Vid tillfället restaurerades även orgeln. Återinvigningen förrättades 
den 1 oktober av kyrkoherde Folke Fehn. Raä Dnr 1790/77 samt Göteborgs stiftstidning 04111977.
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Takarbeten ute och inne 1987 
Tio år senare, år 1987, var det dags för nya arbeten. Ett befintligt kapprum i vapenhuset byggdes om 
till RWC, efter förslag av FO Arkitektkonsulter AB.58 Vidare rengjordes och målades bl a innertaket, 
för att förbättra akustiken för orgelmusiken.59 Ljusreglerad halogenstrålkastarbelysning monterades 
på takbalkarna i kyrkorummet. Bakom förslaget stod DEFYRA Byggnadsvårdskonsulter AB, vilka också 
undersökte och föreslog åtgärder för tornfasaderna.Till följd murades hela den övre delen om och 
torntaket byttes ut.60 (Se vidare under Åtgärder av fasader och torn 1956-2004 sidan XX). 

Kulturminnesförklaring 1990
1990 beslutade riksantikvarieämbetet att bestämmelserna i Kulturminneslagen (KML) skall omfatta 
även Johannebergskyrkan och den tillhörande kyrkotomten.61 

Akustiska problem åtgärdades 1995
Sedan uppförandet har orgelns akustiska problem analyserats och olika försök att åtgärda och förbättra 
har vidtagits. Beträffande detta se vidare under beskrivningen av orglarna sid XX. Trots detta var 
akustiken länge otillfredsställande och 1994-95 byggdes orgeln senast om efter förslag av Lindegren 
Orgelbyggeri AB. Vid tillfället genomfördes en viss omdisponering, omflyttning av väderlådor och or-
gelbordet byttes mot ett nytt. Även ett skärmtak uppmonterades och mattan i mittgången togs bort. 
Med dessa åtgärder förlängdes efterklangstiden och akustiken kom att upplevas förbättrad. 62  

Åtgärder1998-2004
1998 lades en ny linoleummatta i grön kulör och med inlaid i form av romber i gångstråket, längst 
med västra väggen i sidokapellet. 2004  byggdes här ett kontorsrum för organisten och kapellets 
funktion ändrades till kör- och församlingssal. Tornet renoverades utvändigt. En beslyst skylt med 
svenska kyrkans loggo monterades på församligshusets gavelfasad. Belysningen i förskolan förbätt-
rades m fl  mindre åtgärder.

Planer på att bygga om kyrkorummet 2005
Under år 2005 arbetade församlingen med olika förslag för att skapa ett ändamålsenligare utrymme 
för mindre sammankomster i det befintliga kyrkorummet.

58. Tillståndsbeslut från Raä 1987-03-02, dnr 650/87

59. Ommålningen syftade till att skapa en hårdare takyta som skulle reflektera ljudet bättre.
60. Tillståndsbeslut Raä, 1987-02-03, beteckning 104/87 och 1987-03-02 Beteckning 650/87 och 1988-10-21 Beteckning 5675/88 samt Olle Johns-
son minnesanteckningar.
61. ATA Brunmapp Raä 1990-04-19
62. Åtgärder enligt Tillståndsbeslut Raä Dnr 330-878-1994.
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Perspektivskiss över kyrkan och det nya församlingshemmet. nbjudningskort till invigningen. GLA
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Församlingshemmet från år 1960
Redan vid tävlingsförfarandet och uppförandet av kyrkan fanns tankar på ett intilliggande försam-
lingshem och för detta planerades tomten och förbereddes anslutningar till kyrkan. Ett kontor på 
Teknologgatan 3, fungerade tillsvidare som pastorsexpedition.63 

År 1955, presenterade Thor Wedlin ett förslag till nybyggnad för församlingshem med pastorsexpedi-
tion, ritat av arkitekt R O Swensson.64 En ny byggnadskommitté tillsattes, eftersom som kommittén 
för kyrkans byggande inte längre tillhörde kyrkorådet.65  Med ritningar daterade 10/8 1956 beviljade 
Kyrkofullmäktige medel till bygget. Därefter kom ritningarna att ändras något, bl a på grund av ett 
krav på att ändra trappornas förläggning.66 De nya ritningarna godkändes den 10 juni 1958 av Kung-
liga byggnadsstyrelsen och den 1 april 1959 påbörjades bygget.67 1960  stod anläggningen färdig 
att inredas efter förslag av arkitekterna Göran Erro och Torild Carlsson.68  Stadsträdgårdsmästaren 
Axelsson föreslog och kostnadsberäknade markplaneringen, vilken genomfördes av gatunämndens 
parkavdelning.69 På kvällen fredagen den 23 september 1960 förrättades invigningen av biskop Bo 
Gjerts.70 Byggnaden i gult tegel med sadeltak belagt med rött tegel rymmer idag lokaler för barn-
verksamhet i källarplan, expedition med kontor och grupprum i bottenplan, samlingssalar och kök 
på andra våningen samt överst en oinredd vind. Lokalerna förbinds av en centralt placerad trapphall 
och längsgående korridorer. I vinkel mot söder sammanlänkas församlingsdelen med kyrkans sidoentré 
till  sidokapell och sakristia.

Redan 1964 var träpartierna i behov av ny behandling, vilket genomfördes.71 Bland de förändringar 
som byggnaden genomgått sedan uppförandet kan nämnas att det 1975 installerades en hiss i trapp-
huset.72 1988 utfördes invändiga åtgärder när bl a en handikapptoalett installerades.73 1990 inreddes 
delar av församlingshemmet till fritidshem, vilket sex år senare byggdes om ytterligare för förbättrad 
funktion.74 1998 genomfördes ombyggnad av expeditionslokalerna, avseende kontor pentry m.m. till 
mindre rumsenheter med nya ytskick och inredning. 2000 renoverades fönster och fasader. 2004-05 
ombyggdes arbetsrum för diakon, köketi förskolan målades och ett nytt ”mysrum” anordnades.75

63. Församlingens arkiv. Landsarkivets depå Polstjärnegatan. Thor Wedlins klippsamling.
64. KIIIa:4, Bilaga §14/1955
65. KIIa:4 §13/1956 (Till kommittén utsågs ordförande Thor Wedlin, Digerfelt, Nordlund och Engerik KIIIa:4, § 13) 
66.GKH N:o 17, Tilläggsanslag GKP 28/10 1959 §61959, GKH 1959 N:o 5
67. KIIIa:4, §14, Kontrakt för byggandet tecknades med 1. Västkustens Byggn. A/B (Bygg), 2. A/B Gerhard Oving (VVS), 3. A/B Bahco (Netila-
tion), 4. Kalea (EL), 5. Ivar Celander A/B (Måleri). (KIIIa:4, §42/1958).
68. GKH 1959 N:o 5, GKH 1960.
69. GKN A Va:4 1935-1953
70. Uppgift enligt inbjudningskort. Församlingens arkiv. Landsarkivet
71. KIIIa:6, 1964
72-74. GKF, Uppgifter enligt Olle Johnssons minnesanteckningar. 
75. Uppgift enlingt Per-Allan Olsson, Kyrkoskrivare Johannebergsförsamling samt mue, registerade uppgifter i fastighetsdatabasen.
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BYGGNADSBESKRIVNING

ÖVERSIKT
”Kyrkobyggnaden är sammansatt av tre huvudsakliga volymer: långhuset, tornet och den lägre vin-
kelbyggnaden i nordväst. Byggnadens arkitektoniska element är baserade på ett fåtal geometriska 
grundformer både i helhet och detalj: kvadraten, rektangeln, cirkeln och cirkelbågen.”76 

Anläggningen i sin helhet är uppförd i gult tegel och utgörs av kyrka med vidbyggt sidokapell, vidbyggt 
torn samt en tillbyggd, vinklad, flygel i norr med församlingshem och expedition. Kyrkobyggnaden har 
en rektangulär planform med ett smalare och absidförsett kor i väster och axialentré i öster (Egent-
ligen ligger koret i väst-sydväst och huvudingången i ost-nordost). Byggnadsmaterialen exteriört och 
i stomme utgörs av betong, gult tegel, natursten och koppar, och interiört av rött tegel, kolmårds-
marmor, puts och almfanér. Entréfasaden i ostnordost är symmetriskt uppbyggd och domineras av ett 
stort rundfönster av järn samt av entréportiken, som nästan är dubbelt så hög som den kopparklädda 
entrédörren. Skärmtaket är välvt och gjutet av betong med kopparklädd ovansida och bärs av fyra 
kolonner med släta skaft av svart, slipad, mattpolerad, sten och stiliserade, modernistiska, svarta, 
kapitäl. Kolonnerna står på en slät naturstenshäll med raka kanter. Närmast under taket sitter ett 
gallerförsett, segmentformat, järnfönster till läktarhallen. Vidare finns här en belysningsarmatur i 
glas, ”Lågor”, designad för kyrkan av Viktor Lindstrand. På ömse sidor om portiken sitter kvadratiska 
fönster till bakomliggande trapplöp. Entrén till tornet från söder och sidokapellet från väster, nås 
via stentrappor och ligger indragna i rundbågeformade valv med kopparklädda entréportar. Även 
till källaren och kryptan finns kopparklädda dörrar. Västsydvästra fasaden betonas av den slutna, 
utskjutande, korabsiden. Samlingssalens nordnordvästra fasad är sammanbygd och ansluten till det 
tillbyggda församlingshemmet.

Fönstren är spröjsade och av järn, med färgat sk antikglas i pastellkulörer, samt endast något in-
dragna från fasadliv. Frånsett tre rundfönster, varav två stora till orgelläktaren och koret och ett 
litet ovanför tornentrén, ett lunettefönster till västentrén samt ett segmentformat till läktarhallen, 
är fönstren rundbågeformade och höga till långhuset samt fyrkantiga eller rektangulära till övriga 
utrymmen. På insidan är nischerna fasade och fönsterbänkarna är av marmor. Utsidans solbänkar är 
av granit med droppbleck av koppar.Taken över långhusdel och kyrksal är flacka sadeltak belagda 
med dubbelfalsad kopparplåt. I några av gavelspetsarna finns krönande kors. Församlingshemmets 
sadeltak är belagt med rött tegel.

76. Utdrag ur utkast till Kyrkobyggnadsinventering, Göteborgs stadsmuseum ht 2004] 
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Tornet har en fyrsidig planform, är sidoställt, högrest som en kampanil, och kröns av en glob med 
ett kors. Själva klockstapeln har rundbågeformade klockrumsöppningar med jalusier av koppar. Det 
finns små balkonger/terrasser vid jalusiernas nederkant, omkring 40 meter upp i tornet. Halvvägs 
upp på tornet sitter ”urtavlor” i alla fyra väderstreck. Tornet är enligt ritningarna 62 meter högt till 
tornkorsets topp. Invändigt domineras kyrkorummet materialmässigt av väggarnas röda tegel, golvets 
grågröna marmor, betongtakets fackindelning med synliga takstolar och blågröna takkulör samt korets 
fasta inredning i mörk marmor och bänkinredning och dörrar klädda med ljus almfanér.

Inför och under bygget genomfördes en rad förändringar  avseende Ericsons ursprungliga förslag 
till utformning. De utfördes  såväl för att sänka kostnader som för att tillgodose funktionella behov 
och estetiska önskemål. I skrivelsen ”Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att 
enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de hos byggnadskommittén förda protokollen”, 
redogör kommitténs ordförande, tillika kyrkoherde, Thor Wedlin för ett antal  förändringar, vilka han 
ansåg sig ligga bakom. Av dessa kan nämnas tillkomsten av en krypta, förskjutning av det avskiljbara 
kyrkorummet mot öster, tillkomsten av ”kyrkorådsbänken”, koromgången, predikstolens utformning 
och placering, dimensionering av pannrum och framdragning av rörledningar som förberedelser för 
tillbyggnad med församlingshus, utesluten putsning av innerväggar, ljusare golvbeläggning i koret, 
antikglas för mindre genomsikt i kyrkfönstren, ”fördunklingsanordning”/belysningsdimmer m.m.78  
Om man,  bl a i boken ”Våra kyrkor”, studerar några av de kyrkor som  Wedlin säger sig besökt och 
blivit influerad av (precis som säkert också andra av tidens arkitekter, däribland även Sigfrid Eric-
son), finner man många moderna kyrkobyggnader. Flera av de nämnda har sidoställda torn, hämtar 
inspiration från äldre tiders kyrkobyggande med inslag av modernism.  Nynäshamns kyrka från 1930 
är ritad av Lars Wahlman och har vidbyggt sidoställt torn och en kyrksal under läktaren i anslutning 
till kyrkorummet. Kirsebergs kyrka (Danmark) från 1928 har också sidoställt torn och uppfördes redan 
från början med tillhörande församlingssalar, varav en sal kunde kombineras med kyrkorummet. S:t 
Johanneskyrkan, från 1903-07, av jugendkaraktär, har sidoställt torn, ett mycket brett mittskepp och 
smala sidoskepp samt höga rundbågeformade fönster med olikfärgat glas. Staffanskyrkan i Gävle, från 
1932, har sidoställt torn och en stor, rund, urtavla.79 Dessa för att nämna några. Vad av utförandet 
exakt, som är ett resultat av Wedlins egna idéer, byggnadskommitténs, arkitektens eller andra i för-
samlingen är, trots Wedlins redogörelse, dock svårt att säkerställa. Som exempel kan nämnas att idén 
om krypta/kolumbarium inte alls kommer från Wedlin utan utgör ett förslag från Herr Blomster.80 

78. Thor Wedlin, ”Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de hos bygg-
nadskommittén förda protokollen”. 1953 gjordes en sammanställning av byggnadskommitténs samtliga protokoll förda under tiden 1934-1953. De 
finns inbundna i boken ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv. De kyrkor som Thor Wedlin i 
skriften nämner att han besökt, för att fördjupa sin kunskap om kyrkobyggande är: Stockholm: Högalid, Oscars och S:t Görans, Eskiltuna: Klosters 
församling, Gävle: Staffans och Nynäshamns, Malmö: S:t Petris, V Skrävlinges, S:t Pauli (Kirsebergs) och S:t Johannes, Hälsingborg: S:a Maria 
och Raus, Borås, Köpenhamn: Svenska Gustafs församling, Bispebjergs, Vor Frue, Holmens församlingar samt en del av ”Kirkefondet” uppförda 
kyrkor, Oslo: Svenska Margareta församlingen.
79. Bl a enligt bilder och beskrivningar i boken ”Våra Kyrkor”
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Bilder: 1) Sektion. Långhus: Förslag från 1934. 2) Sektion 
orgelläktare: Relationsritning 1940. 3) Sektion. Vy mot kor: 
Bygglovritning 1938. 4) Fasad mot Väster: Bygglovritning 
1938. 5) Sektion. Torn: Bygglovritning 1938. 6) Sektion Vin-
kelbyggnad mot norr inkl sakristia: Relationsritning 1940. 7) 
Sektion. Sidokapell. Realtionsritning 1940.

4.
5.

6.

7.



Göteborgs stadsteater (från 1934 ritat av C Bergsten) och Konserthuset (från 1935 ritat av N E Eriks-
son), vid Götaplatsen (vars utformning Ericson ansvarade för tillsammans med A Bjelke), uppvisar 
många gemensamma drag med Johannebergskyrkan. Ytterligare troliga influenser, men vare sig av 
Sigfrid Ericson eller Thor Wedlin nämnda, kan vara Kristus konungens kyrka, Katolska kyrkan i Göte-
borg, som uppfördes 1936-38 efter ritning av arkitekten C E Rosell.81 Vidare, Dragsmarks klosterkyrka 
i Bohuslän, vars utseende Ericson var med och försökte återskapa i samband med en arkeologisk 
utgrävning slutet av 1800-talet.82  Dragsmarks klosterkyrka utmärkte sig genom att den var väldigt 
hög i förhållande till längden och att den hade höga, smala, fönster. 

Kyrkans slutliga utformning, kan, vilket även Jonas Brogren påpekar i sin konstvetenskapliga B-uppsats 
om Johannebergskyrkan, ses som en god representant för tanken om den materialmedvetna ”Funktio-
nella traditionen”, något som Kay Fisker i Danmark förde fram under 1930-talet. Dvs att byggnaden 
är uppförd med ett dominerande material som av tradition visat sig vara funktionellt, i detta fall t 
ex det gula teglet och sadeltak med kopparplåt, men med en modern grundton ”beroende på den 
strama volymbehandlingen”.83 

80.”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
81. Kv 16:10, ”Den är uppförd som en treskeppig basilika med ett högt klocktorn. Fasadmaterialet är i rött tegel och taket är täckt med kopparplåt. 
Sockeln, den breda entrétrappan och taklisten är av natursten. Entréfasaden domineras av de tre höga smala tegelbågarna och den indragna entrédör-
ren har en naturstensomfattning med reliefskulptur”. Citat ur ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse -Bevarandeprogram del 1.” Med anledning av 
att tävlingen om Johannebergskyrkan avgjordes tidigare, kan likväl Johannebergskyrkan influerat C E Rosell.
82. På sin hemsida skriver församlingen om sina funderingar över hur pass mycket Sigfrid Ericson inspirerats av Dragsmarks klosterkyrka i Bohuslän, 
när han ritade konstmuseet och senare i sitt föreslag till ny kyrka i Johanneberg. I samband med utgrävningar av Dragsmarks klosterruin i slutet av 
1800-talet, deltog nämligen Ericson och några andra arkitekter i ett försök att utifrån fynden rekonstruera klosterkyrkans utseende.
83. Jonas Brogren lyfter i sin uppsats, ”Johannebergskyrkan, B-uppsats i konstvetenskap”, fram den Danska tegeltraditionen och Kay Fisker som 
tänkbara förebilder för Ericson. Kay Fisker förde under 1930-talet fram tanken om den materialmedvetna ”Funktionella traditionen”, t ex vid plane-
ring och uppförande av Aarhus universitet 1932-46, vilket Kay Fisker ritade tillsammans med C F Möller och Povl Stegmann. Enligt Olle Svedberg, 
Planerarnas århundrade 1988 s 92, belyser just Aarhus universitet, ritat av Kaj Fisker, skillnaden mellan ”funktionalism” och ”funktionell tradition”, 
han skriver: ”I stället för vit puts, plana tak och fönsterband användes här sadeltak, valv och mönstermurning, allt oförenligt med högmodernismens 
grundprinciper. Ändå finns här en modern grundton, beroende på den strama volymbehandlingen och det konsekventa utnyttjandet av ett enda, 
dominerande, material…” 



Fasad mot söder. 
Sidoställt torn/kampanil
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EXTERIÖR

Grundmurar och socklar
Kyrkan är uppförd på berg och inför byggandet utfördes sprängningsarbeten. Grundmurar och plintar 
är gjutna av betong. I grundmurar med 50 cm tjocklek eller bredare inblandades tvättad sparsten 
med upp till 20% av betongmassan. Alla grundmurar och plintar horisontalisolerades i höjd med käl-
largolvet med ett minst 5 cm tjockt skikt av cementbruk i blandning 1 del cement till 1½ del sand 
tillsatt med Sika n:r 1. (Vatten tillsattes i proportion 1:8) Utvändigt ströks alla grundmurar och 
grunder för utvändiga trappor och dylikt med Anhydrol i minst två strykningar. Anhydrol ströks även 
på alla rörkanaler. Mellan betonggrunder och murverk, isolerades med ett lager av tjock asfaltfilt 
ovanpå en asfaltstrykning. Där golvet vilar på marken lades enligt handlingarna ett ca 20 cm tjockt 
lager av skärv som packades och avjämnades uppåt med 10 cm (under färdig golvhöjd) makadam 
eller singel.84

Sockeln är relativt låg och liksom terrassmurarna utförda av Fjärås gnejs som är reffelhuggen i grad 
2. Sockelns språng upptill, ut ifrån tegelmuren, är huggen i grad 3. Sockelstenarna är på alla ytor, 
som är vända mot betong eller tegel, strukna med Anhydrol och fästa med kramlor av koppar som 
är inlagda i cement.85  Mot nordost och sydväst ansluter markens kringliggande asfalt mot sockeln. 
Utefter sockeln på sydöstra sidan sträcker sig en rabatt med gatstens kant. Utefter öst-nordöstra 
sidan ligger markplattor av betong.

Kyrkans entrétrappor är raka med steg och vilplan utförda av blocksteg av grå granit huggen i grad 2 
och murade med cementbruk.86  Fogar i naturstenspartier, t ex trappor, skulle enligt byggnadsbeskriv-
ningen utföras av kalkbruk tillsatt med cement.87 Dessa fogar har enligt handlingar i församlingens 
eget arkiv åtgärdas ett flertal gånger sedan uppförandet.88 

84. Byggnadsbeskrivning. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
85. Byggnadsbeskrivning s 12. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
86. Ibid s 11
87. Ibid s 16
88. Återkommande uppgifter om behov av att åtgärda fogar i trappor finns bland församlingens handlingar i redogörelser från vaktmästare och 
inlejda besiktningsmän. Landsarkivet. Polstjärnegatan.
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Stomme och fasader
Murverket, ovanför sockeln, är slätt och murat i munkförband av handslaget, gult, tegel, storlek 
10”, tillverkat av Kaniks.89 Fasaderna är enligt byggnadsbeskrivningen murade med ett kalk- eller 
kalkcementbruk och i efterhand fogade med ett rent cementbruk. Yttermurarnas tjocklek utgörs av 
två enstensmurar med 8 cm luftspalt mellan (undantaget bakom radiatorer, där murarna tilläts vara 
av mindre tjocklek än två sten). Murarna är förbundna genom tegelstenar som till 3/4-delar dop-
pats i varm asfalt före inmurningen. Asfaltsdoppningen gjordes på inrådan av Byggnadsstyrelsen.90 
I anslutning till tak finns en takfris av tegel, genom vilken takets  korta sparrar skjuter ut. Enligt 
beskrivningen skall sparrarna vara utförda av ek. ”Slitsar” i ytterväggarna, för dragningar av vatten-, 
avlopps- och värmeledningar, skall enligt beskrivningen vara slammade och isolerade med Anhydrol. 
När rören var monterade fylldes ”slitzarna” med korkspån och byggdes igen med tegelplattor, eller 
överputsades med rabbitzduk och puts. Inne i lokalerna förmurades ”slitsarna”, med samma sorts 
tegel som i vägg, och när de var färdiga fylldes de med kiselgur. Mellanväggarna skulle enligt bygg-
nadsbeskrivningen isoleras från betongytor med asfaltpapp.

I enlighet med Sigfrid Ericsons ursprungliga förslag skulle hela kyrkan uppföras med skalmurar. Detta 
kom dock att ändras så att tornet uppfördes med en stomme av betong och fasadtegel. I tornet är 
stommen av gjuten, armerad, betong uppförd i fem meter sektioner. Fasaden utgörs av enstens 
tegelmur med luftspalt mot betongstommen och här slutar bindarna i fasadens skalmur stumt mot 
betongstommen. Teglet är kramlat i betongstommen. I luftspalten mellan fasad och stomme, i tor-
nets nedre del, finns rännor av sika-cement med avlopp på insidan, vid de små fönstren, som kan 
dränera ut ev. vatten som kommer in genom fasadmuren vid slagregn.91 I tornets översta parti, vid 
jalusiluckorna och uppåt, fanns, enligt ritning, ingen luftspalt eller några ventilationshål, men enligt 
plansektionen skall det ha funnits fem vertikala kanaler vid varje hörn, ca ½-sten i fyrkant.92

89. P.M. till Anbudsförfrågan i ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
90. Byggnadsstyrelsen påpekade i ett PM, från N. Royen den 12 mars 1936, att: ”Mot söder och väster äro yttermurarna avsedda att muras med 4 
cm hålrum och utanför detta med ett ½ stens tjockt fasadskikt. Det torde icke vara möjligt undvika att ytterskalet måste medelst bindare förenas 
med bakmuren. Man kan vidare ej med säkerhet påräkna att detta tunna skal utgör ett fult effektivt skydd mot vatteninträngning vid slagregn. Har 
vatten en gång trängt igenom skalet, kommer det säkerligen att genom bindarna draga sig in i bakmuren och i ogynnsammaste fall framträda såsom 
fuktfläckar på murens insida. Bakmuren kommer nämligen sannolikt att uppföras av vanligt medelbränt tegel, vilket har stor benägenhet att uppsuga 
vatten” . (Bakmuren kom i utförandet att uppföras av hårdbränt tegel))
91. Uppgift enligt Arne Tollbom, Defyra arkitekter 1983, inför förslag till åtgärder av de skadade tornfasaderna. GKF arkiv.
92. GKF Ritningsarkiv. Johannebergskyrkan.



Tak
Långhuset och sidokapellet täcks av flacka sadeltak. Byggnadsbeskrivningen föreskrev att: ”Takstols-
virket skall vara fullt friskt, moget, vinterfällt, fritt från försvagande sprickor eller kvistar, kådlåpor 
o.d. och väl torrt samt sågat. Vankanter få ej överstiga 1/3 av hela längden och får ej vara bredare 
än 3 cm. Å vankanter skall barken avskalas.”.93 Yttertaket är uppbyggt av 1” råspåntade brädor 
belagt med Munksjö takpapp. På detta ligger takplåt av dubbelfalsad, hårdvalsad koppar, med dub-
belvikta kopparkramlor fästa med kopparspik.94  1970 lades kyrkans östra takfall om efter skador 
som orsakats av den kraftiga stormen år 1969.95

Taksprång
Långhusets, sidokapellets och absidens taksprång är på undersidan inklädda med rektangulärt for-
made listverk och fyllningar av färgade eternitplattor mellan utskjutande profilerade sparrändar 
(vilka enligt beskrivningen skulle utföras av ek). En profilerad list (enligt beskriving av 16 skålpunds 
kopparplåt) följer takrännor och gavelkanter.96 Infärgningen av plattor, listverk och sparrar är idag 
i blekt järnoxidröd kulör.

Torntak och korsdekorationer
Torntaket utgörs av ett flackt tälttak och kröns av en korsförsedd glob. Mindre varianter av torn-
korset återfinns ovanför koret, entrén och på vinkelbyggnaden. Korsen med tillhörande socklar är 
tillverkade på stommar med järn, klädda med 16 skålpunds hårdvalsad kopparplåt. Plåten är isole-
rad från järnstommen med blypackning.97 1987 lades torntaket om i samband med en omfattande 
tornrestaurering (se vidare angående fasader sid X).

Portaltak
Den välvda entréportalen över huvudentrén är av armerad betong som enligt byggnadsbeskrivningen 
skulle putsas med ”konstputs” undertill, stålslipas och utföras i liknande färg som kolonnerna.97 
Hur detta kom till utförande är inte undersökt, men i dag är putsen relativt slät och har en avvittrad 
och blek järnoxidröd kulör. De bärande kolonnerna har släta skaft av svart sten och modernistiskt 
formade  kapitäl.

93. Byggnadsbeskrivningen s 18. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
94. Ibid s 19. Takpappen skulle vara ”Typ D eller motsvarande” och kopparplåpen till taket skulle vara ”14 skålpunds hårdvalsad koppar”.
95. Uppgift i församlingens arkiv. Landsarkivets depå på Polstjärnegatan.
96-97. Ibid.



Vattenavledningssystem
För ”vattentak”, rännor samt takfots- och gavellister skall enligt byggnadsbeskrivningen ha använts 
16 skålpunds hårdvalsad kopparplåt. Stuprören skulle utföras av 5” och av 16 skålpund hårdvalsad 
kopparplåt. Sistnämnda mynnar i 1,5 m långa helvalsade ståltuber förbundna med avloppsledningarna. 
Stuprören skall enligt beskrivningen vara isolerade från stålet med blyinpackningar.98

Skorsten
Skorstenen är murad av fasadtegel och avtäckt med en armerad betongplatta och täckt med 2m/m 
blyplåt.99 Skorstenen omfogades år 2004.100 På  sidokapellets tak sitter en ventilationshuv av kop-
par.

Fönster
Fönstren är utförda med karmar och bågar av järn enligt Götaverkens system Ferro. De har dubbla, 
kvadratiskt spröjsade, bågar, varav endast några är öppningsbara. I de inre bågarna sitter, i kyrkan 
och sidokapellet, antikglas i bleka rosa, gröna, ljusblå och gula kulörer och i sakristian sitter klart 
glas. Glasen är fästa med tunna fyrkantslister av ek, vilka är fastskruvade i järnen och täckmålade 
i lika kulör som bågarna i övrigt.101

I långhuset sitter nio, höga, smala, rundbågeformade fönster, med 64 rutor i 16 bågar, varav fem mot 
nordväst och fyra mot sydost. Fönstren livar på utsidan med ytterfasaden och på insidan är nischen 
något fasad (För invändig muromfattning m.m. se vidare interiörbeskrivning).
Vid koret mot nordväst och på entréfasaden mot nordost sitter stora rundfönster (totalt 2 st) och 
över tornets södra ingång sitter ett litet (1st).

I nordöstra fasaden sitter två fyrkantiga tvåluftsfönster till läktartrapporna och vidare ett segmentfor-
mat till hallen utanför nedre läktaren. På utsidan av sistnämnda sitter ett galler av rundjärn täckmålat 
i bruten vit kulör. Mot nordväst sitter ett litet fyrkantigt fönster till trapprum till orgelläktaren. 

I det vidbyggda sidokapellets fasader mot nordost sitter tre stycken kvadratiska fönster och på mot-
stående fasad, till sakristian, sitter ytterligare tre av lika utformning. Två fyrsidiga tvåluftsfönster 
sitter till källaren under sakristian och sidokapellet. Vidare sitter två fyrsidiga tvåluftsfönster i sam-
lingssalens norra fasad till sidokapelletsläktare. Till sidokapellets vindsvåning sitter fyra, liggande, 
rektangulära treluftsfönster. 

98. Byggnadsbeskrivning. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
99. (Byggnadsbeskrivningen s 19)
100. Uppgift enligt Margaretha Unenge, fastighetsingenjör, Kyrkoförvaltningen, Göteborgs kyrkliga samfällighet.
101. Byggnadsbeskrivning. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
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På insidan har fönstren fönsterbänkar av 3 c/m polerad Kolmårdsmarmor. I väggen under fönsterbän-
karna sitter en justerbar ventil av vitmetall.102 På utsidan sitter solbänkar/fönsterbänkar av fjär-
åsgnejs och i över- och underkant av tegelmuren har fönstren på utsidan droppbleck av 16 skålpund 
hårdvalsad kopparplåt, vilka är infällda i ett spår i karmen. Alla karmar är strukna med Cuprinol mot 
mur. I nischer över fönstren i sidokapellet finns lådor för rullgardiner.103 

För övrigt sitter det ett mindre fönster med galler till kryptan under koret och i tornet sitter små, 
fyrkantiga, fönster med isolerglas, vilka ersattes med nya av isolerglas och aluminium vid tornreno-
veringen år 1987.

Ytterdörrar/portar
Kyrkans parytterdörrar (huvudentré, tornentré och entré till sakristia) samt enkeldörrar till källare 
har stommar av furu klädda med 1 m/m tjock kopparplåt. Kopparplåten har runda dekorativa ”nitar” 
och handtagsstänger av mässing. Till vindfånget till krypta och källare, beläget under absiden, sitter 
ett koppargaller. Entrédörrarna, varav en till källaren/pannrummet och en till kryptan är fanerade 
med alm.

Tornuret
Tornurets visare var ursprungligen tänkta att utföras av förblyat järn, men detta ändrades innan leve-
rans till hårdvalsad kopparplåt. Bakom urets mittplåtar sitter en belysningsanordning som reflekterar 
en ljusring på urfasaden i mörker.104 

Det ursprungliga tornurets funktion var aldrig riktigt bra. I en utredning 1945 påpekas att det beror 
på att verket blir utsatt för fukt m.m.105 Vid undersökningen, utförd av KALEA Knut And. Larsson 
Elektr. A.-B., påpekades att det regnat in genom öppningarna i tornet och att dels vatten trängt 
in i rummet och ner efter tornets väggar, dels fel uppkommit i motorer och övriga elapparater för 
klockringning och tornur. De föreslog att tornluckorna skulle byggas igen och att motorer och el-
utrustning skulle inmonteras i ett skåp, med värme från en glödlampa, för att fukten skulle hållas 
borta. Vad som utfördes är oklart. För det årliga underhållet av urverket tecknades avtal med A/B 
Siemens 1945.106 Fortfarande 1957 kvarstod problem med tornuret, som då visade olika tider i olika 
väderstreck.107 1963 installerades ett nytt tornur.108 Inte heller detta fungerade tillfredsställande. 
Det konstaterades att visarna nog var för tunga, varför det beställdes nya med de gamla som förlaga 
men i ett lättare utförande av svartoxiderad koppar.109 

102. Byggnadsbeskr. s 26. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Prot. 1935-1953 med bilagor”. Inga marmorbänkar i kyrkorummet.
103. Ibid s 35.
104.  ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv.
105. KIIIa:2 Bilaga § 26/1944, §3/1945a. Tornurets brister påpekas bl a redan 1944 när tornurets ackumulatorbatterier utökades. 
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1978 var tornuret åter ur funktion och församlingen diskuterade om det eventuellt skulle vara möj-
ligt att avlägsna uret helt och beslutade sig för att ta upp frågan med Riksantikvarieämbetet och 
Byggnadsnämnden. I maj beslutades att urverket skulle repareras och att en ny elinstallation skulle 
utföras.110 

Efter att en längre tid varit ur funktion, så pass lång tid att funktionen nästan var glömd, återställdes 
tornurets belysning vid tornarbetet 2004.111

Övrigt
Tornjalusierna är utförda med stommar av järn, isolerade med blyinpackningar och klädda med 16 
skålpunds hårdvalsad kopparplåt. På insidan av jalusierna sitter krokar av koppar avsedda att användas 
till hängställningar vid reparationer.112 Jalusierna repareras och järnkonstruktionerna målas1962. 
Vid tillfället asfalteras även golvet i tornrummet.113 Tornets balkongräcken utgörs av rundstång. 
Samtliga av räckets rundstänger var ursprungligen förankrade i den utskjutande betongplattan, men 
för att minska skadorna i betongplanen ändrades konstruktionen vid åtgärder i tornet 2004.114

106. KIII:2 1945
107. KIIIa:4,§14
108. KIIIa:5, 1962
109. KIIIa:5 § 142/65 samt KIIIa:6 §129/65 Visare tillverkades av svartoxiderad koppar av AB Wetterstrand & Söner Urfabrik, Toreboda.
110. Landsarkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, § 6 och § 42/1978.
111. Hampus Nilsson, Vaktmästare, Johannebergsförsamling. Margaretha Unenge, Fastighetsingenjör, GKF. 
112. Byggnadsbeskr. s 38. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Prot. 1935-1953 med bilagor”.
113. KIIIa:5 §40/61, Handling i församlingens arkiv. Landsarkivets depå på Polstjärnegatan.
114. Uppgift enligt Margaretha Unenge, fastighetsingenjör, Kyrkoförvaltningen, Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
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INTERIÖR

Huvudentré i öster

Förstuga/vindfång 
Innanför huvudentrén ligger en liten förstuga/vindfång med välvda sidoväggar av bart tegel och en 
avskrapningsmatta av gummi nedfälld i marmorgolvet.115 Via en glasad pardörr av järn, täckmålad 
i grön kulör, nås vapenhuset/trapphallen.116 

Vapenhus samt toaletter och passager i öster
Från vapenhuset, vilket på ritningarna står benämnt som ”entréhall”, leder en slät pardörr, beklädd 
med almfanér, rak fram till kyrkorummet. Vid kortsidorna finns trapplöp upp till läktarplanet. Under 
trapplöpen sitter två ljusa, almfanerade, enkeldörrar, varav den södra leder till ett litet förrådsut-
rymme, med golv av grå kalksten, och den norra till en trappa ner till det ursprungliga toalettutrymmet 
för besökare  i källaren. I toaletten är golvet belagt med tiles, väggarna putsade och täckmålade i 
ljust gulvit kulör. Toalettdörren är klädd med almfanér och har sina originalbeslag kvar.117  Vilplanen, 
i trapplöpen upp till läktarna, fungerar som kapprum. Vidare finns på kortsidorna glasade pardörrar 
till passager till kyrkorummets sidogångar. Mellan södra passagen och kyrkorummet finns en bred, 
fungerande, almfanerad, skjutdörr.118 Den norra passagen är ombyggd till handikapptoalett med 
vattrat glas i dörren mot vapenhuset. Dess skjutdörr mot kyrkorummet är bevarad i slutet läge.

Frånsett taket har förrummet, vapenhuset, trapporna och läktarhallen lika ytskikt som kyrkorummet. 
Golven är av marmor, väggarna av rött tegel och taken är relativt slätputsade och täckmålade med en 
blank färg i terrakottafärgad kulör. I väggarnas möte med trapplöpens kant finns en enkel mönster-
murning. Trappräcken och handledaren är av järn och målad i lika kulör som dörrarna. Halvvägs upp 
i trapplöpen sitter fyrkantiga järnfönster och i läktarhallen mot öster sitter ett segmentbågeformat 
fönster med en något vinklad, murad, omfatttning och galler av rundstång på utsidan.

I nedre läktarplanets förhall, sitter glasade, gröna, pardörrar ut till läktaren, av lika typ som i 
vapenhuset. Närmast trapporna finns almfanerade enkeldörrar med almfoder till orgel- och körläk-
taren i norr samt till ett förråd i söder. Sistnämnda förråd fungerade ursprungligen som organistens 

115. Enligt Byggnads-/arbetsbeskrivningen skulle det ligga en kokosmatta här och det gjorde det fram till omkring år 2000.  ”Johannebergs Kyrko-
byggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor” i GKF arkiv samt Hampus Nilsson, Vaktmästare, Johannebergsförsamling.
116. Enligt Byggnadsbeskrivningen utgör dessa dörrar, tillika med sidodörrarna till passagerna samt till nedre läktaren och till tornförstugan, slagdör-
rar av järn, ”typ Götaverkens eller Idesta”.  ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF arkiv.
117. I trapplöpet till källartoaletten sitter bl a en av panelerna för reglering av ljuset i kyrkan.
118. Dörren skjuts vid öppet läge in i ett mellanrum i väggen.  
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Läktaren i öster med Karna Askers bonad från 1960 på orgelläktarens utskjutande barriär
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kontorsutrymme och notarkiv.119 Dörren till orgel- och körläktaren har ett glasparti med texten 
”Endast för kören”. Under en taklampa, från senare tid, kan man se spår av äldre färgsättning, bl.a. 
en matt färg i mörkare nyans än den befintliga. Väggarna i läktarhallen är pustade och målade i en 
ljusare variant av takfärgen, en varm beige med en anstrykning av rosa. Denna kulör följer med ut 
på läktaren och återfinns t.ex. på läktarbarriären. 

I passage och trappa till orgelläktaren är golvet belagt med en grönmelerad linoluemmatta med 
mörkare fris. Väggar och tak är putsade och målade i brutna vita kulörer. Här finns ett förråd med en 
jaspémönstrad matta från byggtiden.  I nordöstra hörnet finns en toalett med ett förrum med handfat 
samt en ”skrubb” med utslagsvask. Golvet är belagt med tilesplattor och tillhörande hålkärlssockel 
i gråvit kulör och väggarna är täckmålade i brutet vitt med vitt kakel ovanför handfatet.120 Längst 
ner, i änden av trappen, finns en hatthylla med krokar. Ett litet fyrkantigt fönster finns mot norr. 
Trappen upp till läktaren är klädd med grönmelerad linoleum med trappnos i rödrosa kulör.

Kyrkorummets läktare i öster
Läktaren är uppbyggd i två våningar med ett bjälklag av betong.121 Nedre läktaren utgör åskådar-
läktare med ett golv i gradänger belagt med lackad änd- och sidospontad furu. Bänkinredningen av 
alm och utan klädsel är från byggtiden och uppdelad i tre kvarter, med sex bänkar i norr, sex i söder 
och tre i mitten exklusive en lös bänk längst bak. Läkarbarriären är klädd med tegel på utsidan och 
insidan är täckmålad i lika kulör som läktarhallens väggar och med en överliggare av trä. Takbelys-
ningen är infälld i den utskjutande orgelläktarens bjälklag. 

Den övre läktaren utgör kör- och orgelläktare. Här är golvet/körpodietsedan 1997-98 uppbyggt i fem 
gradänger och klätt med grönmelerad linoleum med rosaröd trappnos. Orgeln står på läktarens väs-
tra del med spelbord mot kören. Orgelverkets pipor, väderlådor, svällverk mm, ligger fördelade på 
två rum som avgränsas mot läktaren av hålmönstermurade tegelväggar och nås via två almfanerade 
enkeldörrar. (För beskrivning av orgeln se vidare sidan?) Den övre läktarbarriären av betong, skjuter 
ut över den nedre i en rundbåge. Överliggaren är av lackat trä och fronten är klädd av en bonad i 
applikationsteknik av Karna Asker från 1960. Baksidan är putsad och täckmålad i terrakotta kulör. På 
läktaren står lösa, stapelbara, stolar från 1940 tillverkade av Ferdinand Lundquist.122

Från långhuset domineras intrycket av läktaren av ett stort rundfönster i östra väggen och de spi-
ralvridna, ”icke ljudande”, pipfasaderna som flankerar orgeln på översta läktarplanet samt den 
utskjutande och textilbeklädda barriären. 

119. Uppgift enligt Per-Allan Ohlsson, Johannebergs församling, 2005-01-11
120. Toalettdörren har ett ”upptaget”/”ledigt” beslag av metall i orginal från byggtiden 
121. Byggnadsbeskrivningen. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv. 22.  
122. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv.
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Kyrkorum
Kyrkorummet är omkring 17 meter brett, drygt 45 meter långt (inklusive absid) och har en takhöjd 
på drygt 15 meter till taknock. Mittgången är 2,4 meter bred. Materialvalet är solitt. 

Golvet i kyrkorummet är täckt av Kolmårdsmarmor i tre nyanser. Ljusast i gångar, trappor och kor 
och mörkare på den förhöjning som altaret står på. Den tredje nyansen är något mörkare än övrigt 
golv och ligger i ett antal rader framför och bakom bänkkvarteren. Dessa golvplattor tillkom 1977 
när ett antal bänkrader togs bort.123 Vid tillfället inlades den nu befintliga mörkbruna plastmattan 
i bänkkvarteren. Under ett antal av bänkarna finns galler för varmluftsintag. Varmluft tas även in i 
kyrkan via uttag i golvsockeln som också den är av marmor.

Väggarna är murade av rödbränt Trönninge tegel i munkförband med en enkel mönstermurning runt 
fönsteröppningarna och en utkragande list i anslutning till taket.124 Enligt Ericsons förslag skulle 
murarna putsas invändigt, men detta kom, enligt Thor Wedlin, kyrkoherde och ordförande i kyrko-
fullmäktiges byggnadskommitté, aldrig till utförande på hans inrådan.125 Fönstren är höga och smala 
med tonat glas och sitter nästan fyra meter över golvnivån.  

Innertaket är tredelat, med smalare sidopartier, ett bredare mittparti och synliga takstolar. Facken är 
klädda med asbestplattor och hela taket är målat i en ljusblåkulör med grågrön nyans. Takindelningen 
skapar en känsla av att rummet utgörs av mittskepp med sidoskepp, en utformning som ursprungligen 
förstärktes av att det även stod bänkar utefter långhusväggarna.126 

Den centrala inredningen i koret, i form av altare, dopfunt och predikstol samt även en ”kyrkoråds-
bänk” vid norra långhusväggen, är av Kolmårdsmarmor i mörkare gröngrånyans än golvbeläggningen. 
Övrig bänkinredning och sakristians fasta inredning, är fanerad med alm och tillverkad av Ferdinand 
Lundqvist efter S Ericssons ritningar.127 Fanerad med alm är också innerdörrarna.

Bland de lösa inventarier som härrör från byggnadstiden och ingår i den arkitektoniska helheten, 
men som inte har ritats av Sigfrid Ericsons, kan de bevingade ljuskronorna av glas och glaskorset över 
koret nämnas. Dessa har formgivits av konstnären Viktor Lindstrand. Bonaderna i applikationsteknik, 
som hänger över den sk kyrkorådsbänken på väggen mot kyrksalen och på läktarbarriären, har kom-
ponerats av Karna Asker. På södra sidan Innan koret finns en Grönlunds kororgel, från 1972.  För mer 
detaljerade beskrivningar se vidare under ”Fast inredning” och ”Lösa inventarier”. 
123. Uppgift enligt handlingar i Johannebergs församlingsarkiv, Landsarkivets depå, Polstjärnegatan.
124. Enligt protokoll från den 25 februari 1937, beslutas att kyrkans innermurar skall uppföras av fogat tegel av fabrikat Trönninge, eller liknande. 
Av materialförteckningen med tillhörande P.M. framgår att beställaren tillhandahåller en viss mängd.
125. Thor Wedlin, S 50, Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de hos 
byggnadskommittén förda protokollen.
126. Bänkarna efter långhusväggarna togs bort sommaren 200427. 
127. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv.
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Johannebergskyrkan. Interiör. Vy mot koret i väst-sydväst.
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Kor och korabsid
Koret ligger förhöjt från långhuset genom en rundad trappa i tre steg inklusive vilplan. Korgolvet 
sluttar lätt mot långhuset. I nordvästra fasaden sitter ett av kyrkans stora rundfönster.  Altarringen 
är av marmor med stoppat och klätt knäfall och överliggare. Utefter altarringens insida löper en 
liten hylla avsedd för särkalkar. Koret avgränsas mot absiden av en murad rundel av rött tegel och 
med överliggare av marmor. I rundelns mitt står altaret av mörk grågrön marmor med en typ av 
predella av marmor på vilket altaruppställningen av brons, med skulpturalt bergsprediknings motiv 
av John Lundquist, från 1951, vilar. En trappa med tresidig front i tre steg inklusive vilplan leder 
upp till altaret och är som nämnts av en mörkare marmorsort än övrigt golv. 

I korets väst-nordvästra del står dopfunten av marmor från 1940 och vid det utskjutande hörnet 
mellan kor och absidvägg på väst-sydvästra sidan, står den gjutna predikstolen med sin släta, mar-
morklädda, rundade korg och sitt plana ljudtak med infälld belysning och i toppen en rund pelare 
med ett kors. Trappen upp till predikstolen har åtta steg och dess sidostycke, som på utsidan är 
klätt med marmor, är på insidan täckmålat i grön kulör. Inredningen i predikstolen är i originalut-
förande med höj- och sänkbart bord, hyllor och möjlighet att sätta upp en form av cykelsadel som 
stol m.m. I korabsiden, som används för mindre samlingar, står lösa stolar och ett enkelt almfane-
rat altare framför ett fanerat skåp. Altaruppsatsens baksida är draperad med ljusblått tyg med en 
applikation i form av ett kors med fana. Här förvaras även sidokapellets ursprungliga, gråmålade, 
tramporgel.

Entré i väster

Entréhall/Förrum och kapprum till sidokapell och sakristia i väster
Ytterdörren med rundbågeformat överljus släpper in ljus i förrummet. Golvet i förrummet och intil-
liggande kapprum är belagt med kalksten. I det förra med kalkstenssockel och det senare med sockel 
av vitmålat trä. Väggar och tak är putsade och målade i bruten vit kulör. Kapprummet fungerar sedan 
år 2002 även som pentry och beredningsrum med en köksbänk av bok med vita underskåp och rostfri 
ho.128 Från kapprummet och förrummet leder två breda pardörrar med almfanér till sidokapellet. I 
nordvästra hörnet finns en passage till församlingsdelen. Sakristian samt en trappa till källarutrym-
mena under sakristian, nås via en dörr i förrummet.

128. Informant: Per-Allan Olsson, Johannebergs församling. Här finns också en fristående en kyl- och frys. 

Johannebergskyrkan. Interiör. Vy mot koret i väst-sydväst.
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Sidokapell
Uppförd i rät vinkel, nordväst om kyrkorummet, ligger ”Lilla kyrksalen” som idag kallas för ”Sidoka-
pellet”.129 Kapellet nås från kyrkorummet via en fanerad enkeldörr, invid kyrkorådsbänken, via en 
fanerad enkel dörr från sakristian samt via två fanerade pardörrar från södra  entréhallen med intil-
liggande kapprum. Genom en höj- och sänkbar vägg (väggen sänks ner genom golvet till källaren) kan 
efter behov rummet även anslutas eller avskiljas från kyrkorummet. Sidokapellet har en rektangulär 
planform med snedtak. Golvet var ursprungligen belagt med en Jaspémönstrad linoleummatta, men 
är sedan år 2002 belagt med en mörkgrön, melerad, linoleummatta. I gångstråket utefter sydvästra 
väggen, finns tre inlagda romber i ljusare grågrön nyans.130 I golvet ligger också en slinga för höran-
läggningen.131 Sydvästra långsidans putsade vägg och tak är målade i en mörk, matt, gröngrå kulör 
med grov struktur, medan nordöstra långsidan är täckmålad i två ljusare grågröna kulörer.132 
Takets ursprungliga puts utfördes på ”luktfri imp. Förhydningspapp, 1” spräckpanel, enkelrörning 
och trådnät”.133 I sydvästra långsideväggen fanns ursprungligen öppningar till övervåningen, vilka 
byggdes igen efter ett förslag av arkitekt Göra Erro, ariktekt SAR, från år 1964. Arbetet utfördes 
1966. Kortsidan i norr, inklusive läktarväggen, samt sydvästra långsidan är sedan samma år klädda 
med ljudabsorbenter av trä.134 I nordöstra hörnet finns sedan år 2002 ett platsbyggt kontorsutrymme 
för organisten.135 I kontorsrummet ingår ett av sidokapellets tre fönster. År 2002 togs även bänkarna 
bort från rummet, som i stället möblerades med lösa bord och stolar.135 

129. År 1987 beskrevs rummets enligt följande: ”Altaret är placerat på södra väggens mitt och flankeras av beige draperier. Framför altaret finns 
ett genombrutet knäfall i ljust trä. Inredningen består för övrigt av en tvåsidig talarstol i ljust trä, en gråmålad orgel samt ett piano. Nummertavlan 
och bänkinredningen, som inrymmer 150 sittplatser, har samma utförande som kyrkorummets. Två ljuskronor tjänstgör som belysning; tillverkade i 
mässing i form av tre ljuskretsar med vita glaskupor. Källa: Folkesson Gunilla, Moràt Christer. I ett ritningsförslag av arkitekt Göran Erro, Arkitekt 
SAR, från 1964 föreslås att den då bef. draperade gardinen mot kyrkorummet skall ersättas av almklädda spånskivor samt i mitten av en ”projek-
tionsduk” av ”masonite-special” som skulle gråmålas med svart band. Vidare föreslås att befintliga luckor till angränsande lokal (församlingshem) 
skall skruvas fast och tätas med kvarstavslist, gardinerna på läktaren bytas ut och att läktarens golv skall bytas mot plastmatta Stigolon med trappnos 
av plast. Samme arkitekt har också ritat en talarstol av alm med sockel av svart plast och med hjul i bakkant så att den skulle vara flyttbar. (ATA 
Blå mapp Ritning G.163/44-47)
130-131. Uppgift gällande ursprunglig beläggning hämtad ur beskrivningar,  ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-  1953 med 
bilagor”, GKF  arkiv. Uppgift gällande nuvarande beläggning hämtad från Per-Allan Olsson, Johannebergs församling, 2004.
Vid en inventarieinventering 1986 låg en blå heltäckningsmatta på golvet. Inför ändringen 1964 var golvet belagt med linoleum som då byttes till 
en plastmatta. Källa: ATA Brun  mapp ”Kortfattad beskrivning över planerade inredningar” 1964.
132. Den grova strukturen erhölls genom en behandling med vit genomfärgad, grov, sandfärg, som gavs putsstruktur genom slätning med korkklots, 
enligt förslag från 1964. Församlingens arkiv. Landsarkivets depå, Polstjärnegatan. 33. Arbetsbeskrivningen, ”Johannebergs Kyrkobyggnadskom-
mittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv.
134. Ljudabsorbenterna sattes upp på grundval av en utredning av Ingemanssons Ingenjörsbyrå AB, Konsulter i Akustik, Göteborg. Uppgift enligt 
församlingens arkiv, Landsarkivets depå, Polstjärnegatan. Beskrivning, Göran Erro, 1964. (Handlingar bla ATA)
135-136. Uppgift eligt Per-Allan Ohlsson, Johannebergs församling.136.  Hampus Nilsson, Vaktmästare, Johannebergs församling.
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I den nordöstra väggen sitter tre fönster med tonat glas, placerade i nästan kvadratiska, djupa, 
fönsternischer och med lådor för rullgardiner inbyggda i överkant.  Sydöstra väggen utgörs av rull-
väggen mot kyrkorummet, som fortfarande är i funktion, men som numer sällan öppnas upp.136  

Väggen är fältindelad och i mittfältet sitter sedan 1966 en vitmålad masonitskiva för filmprojektion. 
På rullväggen hänger en tredelad, målad, altartavla/triptyk målad av Björn Almström med motiv 
av ”Det himmelska Jerusalem”.137 Rullväggen döljs av ett draperi av gråbeige mönstervävt linne. 
Takbelysningen utgörs av två ljuskronor i form av tre ljuskretsar med vita glaskupor tillverkade i 
mässing.138 Vid organistens kontor, i nordöstra hörnet, står en kororgel av omålad ek från 1978-79, 
tillverkad vid Magnussons orgelbyggeri. Kororgeln stod fram till år 2002 (?) i kyrkorummet, då den 
ersattes av den nu befintliga Grönlundsorgeln. 

Sidokapellets läktare i norr
Läktarutrymmet i sidokapellets norra del nås via trappan och trapphallen/kapprummet från västra 
entrén. Utanförliggande kapprum har golv av kalksten, vitmålad träsockel och putsade väggar och 
tak i vit kulör. Läktarens golv var ursprungligen uppbyggt i gradänger och belagt med linoleummatta, 
men detta byggdes bort med en förhöjning 1966 och sedan 2001 är golvet belagt med ett ljust, träi-
miterande, laminat golv. Väggarna är beklädda med ljudabsorbenter av alm och mot norr sitter ett 
spröjsat, tvålufts fönster av järn. I taket finns en inspektionsklucka till vinden. Idag används läktaren 
som ett samlingsrum och är inrett med diverse möbler så som soffa, bord, stolar, vitrinskåp m m. 
Ett rum, som i söder angränsar till läktarens kapprum, var tidigare också läktare men byggdes in till 
kontor1966.

Sakristia
Sakristians golv utgörs av en stavparkett av ek i rutmönster med rak fris från 1940. Väggarna är inbyggda 
av släta väggpaneler i bonad alm med luckförsedda skåp och hyllor. I väggen mot nordnordväst finns 
tre små utrymmen varav ett förråd, ett telefonrum (bl a med en bevarad, svart, bakelittelefon från 
tiden) samt ett tvättrum med klinkergolv och vitt kakel ovanför handfatet. Vidare finns i denna vägg 
en högerhängd dörr som leder till en trapphall till källaren samt vidare till västra entréhallen m.m. I 
nordöstra väggen finns två textilskåp på ömse sida om en dörr till en trappa till sidokapellet och vidare 
en smal dörr till trappan upp till den vridbara nummertavla i kyrkorummetsvägg, vars metallsiffror 
finns sorterade och förvarade i en trähylla. I sydvästra väggen finns ett elskåp, ett förvaringsskåp 
samt en garderob. I nordvästra väggen finns ett klädskåp samt i mitten en utfällbar skrivklaff med 

137. Dessa ersatte en triptyk i kubistisk stil med bibliska motiv, bl.a. de tre vise männen, av Joël Mila från 1955, av vilka idag tre hänger kvar i 
rummet, men särade och placerade på långväggarna. (Uppgift enligt Folkesson Gunilla, Moràt Christer ”Dokumentation och märkning av kyrkliga 
inventarier i Johannebergskyrkan utförd 1986-10-02” att tavlorna av Mila då hängde på rullväggen.
138. Troligen Hans-Age Jacobsson, T 372, uppsatta år 1964. (Uppgift enligt Folkesson Gunilla, Moràt Christer ”Dokumentation och märkning av 
kyrkliga inventarier i Johannebergskyrkan utförd 1986-10-02”)
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en hylla och åtta stycken mindre lådor på ömsesida samt två stycken bredare trälådor 
ovan. Vidare finns här ett skåp där tornurets pendelurverk är placerat. Två stycken tvåluftsfönster 
av järn med klart fönsterglas (8 st/båge) och djupa fönsterbänkar av marmor sitter i väggen mot 
västsydväst. I rummets mitt står ett fanerat bord med ljus skiva och mörkare underrede samt sex 
armlänsstolar med stoppad sits och klädda med ett ljusblå skimrande tyg. Takarmaturen är från 1970. 
Den fasta inredningen i sakristian är tillverkad av A/B Ferd. Lundqvist & Co.).

Entré i söder
Med ingång från söder (syd-sydost), via en granittrappa och en kopparbeklädd dubbeldörr belägen 
i ett vindfång med rundbågformad öppning, nås en entréhall/ett vapenhus till torn och kyrkorum. 
Golvet är belagt med grön marmor. Väggarna är murade av rödbränt tegel och taket är putsat och 
avfärgat i järnoxidröd kulör. En grönmålad, glasförsedd, järndörr leder via en kort passagé vidare till 
en almfanérklädd pardörr till kyrkorummet. En fanerad enkeldörr leder till en trappa till en toalett 
samt ett litet rum med diskbänk, som man bl a har använt vid ljusstöpning m.m. Här finns vidare 
ett förrådsrum. Ytterligare en fanérad enkeldörr i hallen leder till trappan till tornrummet. Trappan 
är av trä. Fällbara luckor avskiljer trapporna från tornrummen, var väggar är putsade och målade. 
Tornrummen är uppvärmda genom vägghängda radiatorer. Från tornrummet på tredje våningen finns 
en lucka till takbjälklaget över kyrkorummet. På X våningen hänger klockorna. (För beskrivning av 
klockorna se vidare sid XX) De ursprungliga torntrapporna bedömdes som svåra och tunga att gå i 
varför dessa byggdes om 1945, i samband med arbeten på tornurverket.139 
139. GKF, KIIIa:2

Sakristia. Vy mot nordväst
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Källarutrymmen och Krypta
Till källarutrymmena, belägna i souterrängplan under sakristian, finns en entré från väster och en 
trappa med trapphall utanför sakristian. Här nere finns en lite förhall med kalkstensgolv och ett an-
gränsande förråd. Vidare finns en ljus, större, hall, där golvet är belagt med ljus, grågrön, marmor. 
Väggarna är putsade och målade med halvblank färg i ljus, gulgrå, kulör och mot väster sitter ett 
spröjsat tvåluftsjärnfönster med klart glas. Taket är slätputsat och målat med en matt färg i gråvit 
kulör. I den stora hallen finns en nisch för karaffin och en piscina av marmor.140 Vidare finns en gal-
lerförsedd radiatornisch. Dörrarna i anslutning till hallen är av alm med almfoder. Dörren till intillig-
gande beredningsrum är glasad och rummet rymmer en inredning sedan utförandet, med diskbänk,  
vitt kakel ovan samt vitmålade under- och överskåp. En försänkt gång från stora hallen mot norr, 
leder till ett litet förråd, ett duschutrymme för vaktmästare samt ett arkiv (som brukades mellan 
1940 och fram till dess att församlingshemmet hade uppförts 1960).

Krypta
I markplan under absiden finns en krypta med entré från norr.141 Kryptan, som har en rundad planform, 
uppfördes med avsikt att fungera som kolumbarium men fick aldrig den funktionen utan användes till 
en början i stället som bisättningsrum.142 Utrymmet tillkom efter en motion från en av beredningens 
medlemmar, herr Blomster, sedan frågan om möjlighet till urnsättning på kyrkotomten utretts och 
uteslutits. Under år 2000 kallades kryptan för ”Johanneskapellet”, och stod öppet dygnet runt för 
enskild andakt.143 Idag fungerar utrymmet främst som förråd. Väggar och tak är vitmålade.

Källare
Under långhusets västra del, med ingång under absiden, finns ett pannrum samt en liten verkstad 
för vaktmästaren. Vidare finns här ett fläktrum. I källaren finns en del äldre tekniks utrustning be-
varad, varav viss ännu är i funktion. Under långhuset i övrigt finns en krypgrund för värmekanaler, 
inspektion m.m.

140. Piscinan av marmor tillkom 1969. K IIIa:6 1969
141. I medeltida katedraler brukar kryptorna nås inifrån kyrkan.
142. 1987 stod här en Kristus skulptur i gips av Thorvaldsenmodell (Modellen har flyttats till Landala kapell) och ett kläde i violett sammet med 
ett latinskt kors i guld.
143. Användning och namn tillkom på förslag från kyrkorådsledamöter. Öppethållandet ändrades sedan och namnet ”Johanneskapellet” kom inte att 
användas eftersom det inte hade någon kopplig till tillkomsten av kyrkans namn. Uppgift enligt Per-Allan Ohlsson, Johannebergs församling.
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FAST INREDNING

Altaruppsats
Inför kyrkans invigning 1940 placerades en provisorisk upsats av gips i kyrkan. Den nuvarande uppsat-
sens arkitektoniska utformning är ritad av Sigfrid Ericson och dess skulpturala utsmyckning av John 
Lundquist. Efter en lång process och många diskussioner i den kommitté som tillsats för altaruppsat-
sens tillblivelse tillverkade Lundquist en förlaga i gips som sedan göts i brons vid Herman Bergmans 
Konstgjuteriaktiebolag (1951) och uppfördes på nuvarande plats i kyrkan våren 1951. Orsaken till 
fördröjningen var till en början bl a att Thor Wedlin ville få till stånd en uppsats som visade hur 
”Kristus lär lärjungarna att bedja ”Fader vår””, vilket inte den arkitektoniska uppställningen tillät 
som motivval, enligt konstnären. Av handlingarna framgår hur frågan stöts och blöts under en lång 
tid.144 Arkitekten hade ritade den arkitektoniska uppbyggnaden, vilken Byggnadsstyrelsen god-
känt och härav kom uppbyggnaden att styra motivvalet.145 En förlaga med utgångspunkt i motivet 
”Bergspredikan” (Matt. 5-7), som en framställning av ”Kristus – världsfrälsaren och människorna inför 
honom i hängivenhet och åkallan” samt, i enlighet med Byggnadsstyrelsens beslut, med ”färre tex-
ter på inskriptionstavlorna”, stod färdig 1947, men då fanns inte tillräckligt med pengar att ersätta 
konstnären och låta utgöra bronsgjutningen för.  Andra Världskriget hade medfört att materialpri-
serna stigit. Brons fanns under en tid inte ens tillgängligt. Den utdragna processen ledde också till 
att kostnaderna för tillverkningen ökade. Församlingen led brist på medel och förlagan kom härav 
att under en lång tid stå färdig i konstnärens ateljé. I ett brev den 7/9 1948 skriver Lundqvist att 
han ”nu haft densamma färdig och uppställd i min ateljé sedan mer än ett år tillbaka” och att han 
önskar få ett besked om hur han skall förfara med den. Han behöver mer plats i ateljén och undrar 
om  kommittén kanske inte längre har för avsikt att göra någon bronsavgjutning utan vill att den 
monteras i gips, så som modellen.146 Det dröjde ända till våren 1951 innan bronsavgjutningen var 
utförd och uppsatsen kunde installeras i kyrkan. Den hade då kostat ca 85 000 kronor.147

Bronsavgjutningens slutliga motiv utgörs i basen av corpus (mittpartiet) av en människoskara i 
form av fem vuxna och ett barn vid berget där Kristus med gloria står och predikar. Bakom Kristus 
avsmalnar mittpartiet uppåt till ett strålande kors med den Treenige i centrum. Tre nedåtflygande 
puttis flankerar korsarmen. Sidopartierna är vingformade och innehåller figurer av Mose (med lagens 
144. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv.
145.  Förslag till altaruppsats skickades till Byggnadsstyrelsen för godkännande 1939. Byggnadsstyrelsen godkände förslaget 1944 enligt 
anvisningar” från den 17 dec 1941 (Bl.a. rörande att inskriptionstavlorna skulle ”inskränkas i mesa möjliga mån” efter inhätade yttranden från 
Göteborgs domkapitel) Thor Wedlin hade den 21 mars reserverat sig mot kommitténs beslut att godkänna förslaget som sedan Byggnasstyrelsen 
godkände 1944. 
146-147. Protokoll med bilagor i form av div. brev och skrivelser av Lundqvist, Sigfrid Ericsson, byggnadskommittén samt Thor Wedlins ”Över-
siktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 § 4 fogas vid de hos byggnadskommittén förda 
protokollen”, infogade som bilagor i ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953, med bilagor” GKFs arkiv. ATA Brun mapp: 
Kopia av brev från Byggnadskommittén till Kungliga Byggnadsstyrelsen, med bilagor, daterat den 13 juni 1944.)
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Altaruppsats i brons
med utsmyckning av 
John Lundquist. Gju-
ten 1951.
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tavlor) och apostel Paulus (med svärd och bibel) i hög relief. Sidopartiernas motivbilder förbinds med 
mittpartiet genom två, i höjdled förskjutna, plattor med bibelord i relief (Matt. 11:28 och Luk. 6:31) 
samt ett litet dekorfält med en bedjande person och konstnärens namn på den ena och med en duva 
på den andra.148 Baksidan är draperad med tyg, varav sidopartierna är veckade och mittpartiet är 
slätt med ett applicerat kors och en fana.149

Altare
Altaret från 1940 är tillverkat av mörk, grönskiftande, marmor. Det har en slät front med sockel. 
Sidostyckena är framskjutna med rundad framkant. I altarets bakkant, infälld i den murade rundeln, 
finns en nisch/tabernakel med en med mönster genomskuren marmorskiva framför.150 

Altarring

Altarringen från 1940 i grön marmor, är slät, rak och halvcirkelformad.151 Ovansidan och knäfallet 
är stoppat och klätt med ett tyg i dov, gröngrå, kulör.152 Baksidan är försedd med en försänkt hylla, 
avsedd för särkalkar, upptill.153 

Predikstol 
Predikstolen från 1940 är tillverkad av betong och klädd med mörk, grönskiftande marmor. Korgen 
är rund med rak, slät, utsida. Pulpetbordet är av trä och justerbart och inne i korgen finns ett runt 
bokbord av trä. Korgens underrede är tresidigt. Över hörnet mellan långhus och kor och ovanför 
korgen hänger ett plant ljudtak i marmor, med avsatsformad ytterkant samt en rund pelare med 
korsförsedd glob i toppen.

148. Vänstra texten (från betraktaren sett) ”KOMMEN/TILL MIG/I ALLA SOM/ARBETEN/OCH ÄREN/BETUNGADE/SÅ SKALL/ JAG 
GIVA/EDER RO” Högra texten:”SÅSOM/I VILJEN ATT/MÄNNSIKORNA/SKOLA GÖRA/MOT EDER/SÅ SKOLEN I/OCK GÖRA /MOT 
DEM”. Herman Bergman FUD/Stockholm 1952//JOHN Lundquist/SCULP.
149. Draperingen tillkom enligt beslut 1955. KIIIa:4, Bilaga §32.
150. Vid genomgång av arkivhandlingarna har ingen uppgift hittats gällande på vems initiativ nischen tillkommit eller vilken den ursprungliga 
tanken med nischen var. På initiativ från församlingen, vilken hittade ett hål för någon form av genomföring, monterades en ljusdiod i nischen år 
2004. (Per-Allan Ohlsson, Johannebergsförsamling, hösten 2004)
151. Höjden är ca 900 mm. 
152. 1961 utbyttes klädseln första gången. KIIIa:5 1961. Nuvarande tyg härrör från 2004. Infromant Hampus Nilsson.
153. Hyllan för särkalkar skall ha tillkommit på förslag av Wedlin. Infromant Per-Allan Ohlsson, 2005-01-11.

Bänkinredning

Bänkkvarter
I kyrkorummet är bänkinredningen ordnad i två kvarter med 21 rader i varje, varav de tre som står 
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längs fram är något kortade mot sidogångarna. 
Längst bak mot östra väggen står ytterligare två 
bänkar, med ett förhöjt och marmorinklätt varm-
luftsintag under. Fram till sommaren 2004 stod 
även en rad av bänkar, med ryggtycket ställt mot 
vardera långhusvägg.154 1977 fick församlingen 
tillstånd att ta bort förhöjningen under bänkarna 
och avlägsna de två främsta bänkraderna i var-
dera kvarter, stoppa sitsarna och klä med textil 
samt bredda avståndet mellan bänkarna.155 
1995 togs ytterligare ett antal bänkrader bort 
och kvarteren glesades ut.156 Bänkinredningen, 
inklusive orgelläktaren, inrymmer idag ca 600 
sittplatser. Bänkarna är fristående och av ljust 
trä, troligen alm, och med dynor i rostfärgat tyg 
från Orax. I sidostycket på varannan bänkrad i 
kvarteren finns hål för ljusbärare av mässing med 
raka glaskupor. De två bakersta raderna har hyllor 
för psalmböcker på sina ryggstycken. Bänkarna 
är tillverkade av A/B Ferdinand Lundquist & Co, 
Göteborg, efter ritning av Sigfrid Ericsson och 
med vissa justeringar av den förra.157 

154. Hampus Nilsson, Vaktmästare Johannebergs församling.
155. Bänkarna var ursprungligen inte klädda. 1977 beslutades att bänkarna skulle förses med fast klädsel från Orax och att bänkarna skulle lackas 
(tidigare hade man tänk att måla bänkarna, men detta uteslöts) Landsarkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll §59/1977  Raä 
Dnr 1790/77År 
156. Olle Johnssons minnesanteckningar, GKF. 
157. Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv.

Kyrkorådsbänk
Längst fram i långhuset, på norra sidan, till 
höger om koret, och under ett utskjutande tak 
buret av fyra, slanka, kolonner, med midjehöga 
avbalkningar och vilande på rätblocksformade 
postament, står en kyrkorådsbänk från 1940 till-
verkad av mörk, grönskiftande, kolmårdsmarmor. 
Sittbänkarna är tillverkade av trä och fanerade 
med alm. Ovanför bänken hänger en bonad vilken 
döljer den höj- och sänkbara rullväggen, mellan 
kyrkorum och kyrksal (se vidare under Textilier, 
sid X).

Bänkinredning 
tillverkad av 
A/B Ferdinand 
Lundquist & Co



Orglar

Läktarorgel
Den spiral- och vingformade orgelfasaden på läktaren har ritats av arkitekt Sigfrid Ericson och har 
endast en dekorativ uppgift. Fasaden utgörs av 140 stycken ”icke ljudande” fasadpipor, varv de 
längsta är sju meter höga och har placerats som toureller på orgelläktarens båda sidor. Liksom det 
ljudande orgelverket och spelbordet är fasadpiporna tillverkade av Magnussons orgelbyggeri (Mag-
nussons orgelbyggeri fick först i uppdrag att utföra en programhandling, sedan inbjöds fyra firmor 
in att lämna anbud, utifrån programmet. Av anbuden antogs Magnussons anbud motsvarande 40 500 
kr för orgelverket och 5 800 kr för fasaden.)158 I sitt ursprungliga utförandet utgjordes de ljudande 
verket av 45 olika stämmor fördelade på tre manualer och pedal, med 3204 stycken pipor, placerade 
i två orgelhus bakom tourellerna. Orgelns spelbara skara sträckte sig från ”fron contra C” , vars ton  
kom från en fem meter lång pipa, till ”fyrstrukna C”,  ur en 15 mm lång pipa. Orgeln uppfördes 
elektropneumatisk.159

Inför uppförandet kritiserades orgelns placering, med orgelverket tudelat och kören i mitten, av 
församlingens organist, musikdirektör, Hilding Hallnäs, Göteborg. Kungliga Byggnadsstyrelsen ombad 
härav ”Kyrkosångens Vänners orgelråd”, Uppsala, ett yttrande i ärendet. Musikdirektör W Åhlén och 
Fil. Dr. B Wester uttalade sig i ärendet och menade bl.a. att placeringen tvärtom var gynnsam med 
tanke på organistens möjligheter som kördirigent och att ”detta system tillämpat i ett stort antal 
kyrkor utan att det kan anses menligt inverka på orgelns klangutveckling…” Vidare att ”Erfarenhe-
ten visar att klangblandningen ske mycket snabbt och att i varjefall nere i kyrkan homogeniteten 
är fullständig”. De hade härav inget att invända mot placeringen.160

Orgelmusiken kom dock inte att klinga så som önskvärt i kyrkorummet. 1942 besiktades orgeln av 
domkyrkoorganisten, Henry Weman. Han konstaterade att rummets ljudabsorberande akustikplattor 
är väl lämpade för tal, men inte för musik och att arkitektens utformning av orgelfasaden, tvingade 
ljudet att söka sig enbart uppåt för att där försvinna. En rad åtgärder beträffande tak, fasad och 

158. Protokoll fört av Kyrkofullmäktige i Göteborgs kommitté för uppförande av kyrka för Johannebergsförsamling den 28 juni 1939. Tillstånds-
beslut från Raä 1994-03-14, beteckning 330-878-1994. ATA Johannebergskyrka, samt Församlingens arkiv O:, Landsarkivets depå, Polstjärnega-
tan.
159. G.M.P. 28021940.”Johannebergsorgeln behärskar alla tonarter – Installationen påbörjad. Kan avslutas först när det blir varmare.”
160. ATA Brun mapp. Kungl. Byggnadsstyrelsen. Dnr 1064. 18 maj 1936. 



spelbordets placering föreslogs för att åtgärda problemen. Om någonting åtgärdades därefter är 
oklart.161 Tio år senare, år 1952, konstaterades ånyo att det fanns stora akustiska problem förenade 
med orgeln och att den var i behov av en grundlig genomgång. Undersökningar utfördes av såväl N 
Hammarberg som arkitekt Björn Berntsson, Stockholm, vilka båda gick igenom orgeln och lade fram 
förslag till åtgärder. Björn Bengtsson, som besiktigade orgeln 1953, föreslog precis som Hammarberg, 
att halvstensmurarna borde rivas samt blindpiporna tas bort och ersättas av en genombruten panel. 
Dessutom föreslog han att taket borde målas för att bli hårdare och kunna reflektera ljudet bättre 
och att reflekterande skärmar av lamellträ borde monteras för att vinkla ner ljudet i kyrksalen.162  
Vad av förslagen som egentligen utfördes är oklart, men A  Magnusson utförde åtgärder på orgelver-
ket. 1953. Orgeln rengjordes och stämdes i ”normalstämning” motsvarande a´= 880. Varmed den 
blev avpassad för ensemblespel med orkesterinstrument.163 

1964 genomförs nya akustiska undersökningar. Denna gång av Ingemanssons Ingenjörsbyrå A/B. Det 
konstateras att efterklangstiden är ”nära nog optimal”, men om man önskar förlänga den skulle 
talåtergivningen påverkas negativt.164

1965 skriver församlingens organist, verksam sedan kyrkans uppförande, att: ”med avseende på 
själva kyrkan, är det i hög grad angeläget att söka rätta till de akustiska missförhållandena och 
otjänliga arrangemang, som kyrkorummet och i synnerhet orgelläktaren där är lidanden av. Sålunda 
bör murarna framför orgelverket borttagas och ersättas med en lämplig estetiskt vackert utformad 
fasad av trä och orgelpipor. Orgeln, byggd straxt före sista världskrigets utbrott, är ett menlöst 
instrument, där stämmor saknar erfoderlig karaktär, detta bl.a. genom den rikliga förekomsten av 
kärnstick i labialverket. Varje orgelspelare eller sakkunnig som spelat på orgeln eller hört den, har 
utdömt den som otjänlig, ful i klangen och omöjlig till att på ett värdigt sätt tjäna sitt syfte att i 
synnerhet förläna gudstjänsten sakral lyftning. Det har för mig varit en pina att under mina över 
30 år i församlingens tjänst ej ha haft ett något så när gott instrument till förfogande för mina 
musikaliska intentioner. Jag ber att få hänvisa till musikdir. Sörenssons ingående skrivelse, som 
utmynnar i en uppriktig och allvarlig uppmaning om en total ombyggnad av orgeln. Jag tillåter mig 
därför ytterligare rikta en enträgen vädjan till kyrkorådet att även ingå till kyrkofullmäktige med 
en anhållan, dels om ett avhjälpande av de akustiska felen, på så sätt som anförts av musikdir. 
Sörensson och mig, och dels om en ny orgel, som bör placeras på lämpligaste sätt och dito plats på 

161. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953, med bilagor. Utdrag ur Kyrkorådsprotokoll från möte hållet den 5 juni 1942 
samt Bilaga § 4/1942 ,a och b.
162. KIIIa:3, Bilaga §26/1952, §39a/1952, §10/1953. samt N Hammarbergs undersökning finns i KIIa:3, §54-55/1952 och B Berntssons skrivelse 
till organisten Hilding Hallnäs finns i Bil §26/1952.
163. KIIIa:3, Bilaga §16/1954. 
164. KIIIa:5Bilaga §11 och §147 1964 och 1965
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orgelläktaren och ej som nu: groteskt felaktigt, och detta blott för att låta ett ordinärt fönster 
bli synligt. Jag ber i detta sammanhang få hänvisa till att kyrkans arkitekt på sin tid godkände ett 
ombyggnadsförslag av orgelläktaren i enlighet med vad som tidigare anförts, och ville då arbetet, 
om detta skulle komma tillstånd, uppdraga åt orgelbyggmästaren N. Hammarberg att utforma or-
gelfasaden. Vördsamt Hilding Hallnäs.”165 

1971 infodrades separata anbud från A Magnusson för förbättring och komplettering av stämmor i 
orgeln om något arbetet utfördes då eller först senare oklart.166 Vid den invändiga renoveringen 
1977 restaurerades i alla fall orgeln.167  Vid tillfället kan antas att det, i enlighet med förslaget, bl 
a monterades skivmaterial på, de mot läktaren och spelbordet vända, genombrutna, tegelväggarna, 
för att dämpa ljudet för organisten.168 

Orgelkonsult C.G Lewenhaupt, Kisa, skriver 1989 i ett PM följande angående Johannebergskyrkans 
orgel. ”Särledes spännande är västpartiets perspektivistiska dramatiska och samtidigt ytmässigt vi-
lande utformning. För det där inplacerade orgelverket innebär dock denna arkitektoniska gestaltning 
avsevärda problem av klanglig karaktär. Dessa ter sig än mer påtagliga, då det stora kyrkorummet 
i sig är akustiskt krävande med sina väldiga oputsade murytor av tegel och sin medvetet klangab-
sorberande takutformning.”169  

1994-95 genomgick orgeln senaste en större renovering och ombyggnation. Denna gång efter för-
slag av Lindegren Orgelbyggeri AB. Vid tillfället försågs orgeln bl a med ett elektriskt spelbord med 
setzerkombination, fabrikat Heuss, nya elektriska kablar drogs och anläggningen elsäkrades. Orgeln 
kompletterade med 5 stämmor för Manual III, vars väderlåda flyttades i längd och höjdled och 
crescendoskåp försågs med elektriskt manövrerad luckram och ljudreflekterande tak. Väderlådan 
för Manual I flyttades i längdled, för att skapa bättre ljudutsläpp, och fick  ljudreflekterande tak. 
Crescendoskåpet för Manual I försågs med elektriskt manövrerad luckram och ljudreflekterande 
tak.170  Endast halva orgeln intonerades 1995. De stämmor som inte omfattades av arbetet uppgav 
organisten upplevas som svaga.171

Enligt församlingens årsredovisning för 2004 kompletterades läktarorgeln detta år med väderlådor 
och stämmor.

165. Landsarkivet, Församlingens arkiv, OI:1, Orgelhandlingar
166. Landsarkivet, Församlingens arkiv, 1971 25 mars § 27/bilaga. Om något arbete utförs då eller om allt arbete med orgeln utförs vid den 
invändiga renoveringen 1977 är oklart.
167. Göteborgs Stiftstidning ”Johannebergskyrkan åter öppnad” 04111977
168. ATA, Raä konstaterar 1987 att de helt saknar uppgifter om orgeln.
169. Landsarkivet. Församlingens arkiv (ev i OI:1)  ATA, Lewenhaupt Carl-Gustaf, PM angående orgeln i Johannebergskyrkan, Göteborg. 
25101989.
170. Kopior av ritningarna över orgeln och dessa förändringar finns  i ATA FI
171. Uppgift enligt besvarade frågor i en orgelenkät från orgelkommittén 2005.
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Dagens orgelverk har:172

Huvudverk med 58 toner, C-a3, fördelat på manual I och två väderlådor
Svällverk med 58 toner, C-a3, fördelat på manual II och en väderlåda
Öververk med 58 toner, C-a3, fördelat på manual III, två väderlådor och en transmittering
Pedalverk med 30 toner, C-fI, fördelat på pedal, två väderlådor och två transmitteringar

172. För koppel och tonernas disposition, se Lindegrens arbetsbeskrivning. ATA. ”Underlag för renovering och ombyggnad av Johannebergskyr-
kans läktarorgel 1994-01-27”, Lindegrens Orgelbyggeri, samt Tillståndsbeslut från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, daterat 
1994-03-14, Betecknig 330-878-1994.

Fasadritning över Orgel till Johannebergskyrkan. Sigfrid Ericson. 
GKF Ritningsarkiv.
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Kororglar173

Johannebergskyrka har två kororglar. Den ena är placerad i kyrkorummet och den andra i sidokapel-
let.

Kororgeln i kyrkorummet är en Grönlundsorgel från år 1972 och har flyttats hit från Rannebergend 
kyrka.  Den står placerad längst fram vid koret nedanför predikstolen, och har ersatt en kororgel 
från Magnussons orgelbyggeri från 1976, vilken idag står placerad i sidokapellet, se vidare nedan.174 
Orgelskåpet har släta sidostycken och rakat, slätt överstycke. Frontfasaden har släta, öppningsbara 
luckor. Orgelverket har sex registerstämmor och en manual samt pedal.

Kororgeln i sidokapellet har som nämts stått i kyrkorummet. Dit den tillkom på inrådan av kyrkans 
dåvarande organist, Hilding Hallnäs, och efter en idé av kyrkorådets ordförande år 1977.175 Mag-
nussons orgelbyggeri tillverkade orgeln 1976 och till kyrkan kom den 1978.176 Frontfasaden har två 
luckor och tre pipfält, varav det mellersta är bredast. Spelbordet är placerat på fasadens nedre 
hälft. Orgelverket är mekaniskt med 5 stämmor, 1 manual och en självständig pedal.177 Idag står 
Magnussonsorgeln placerad i sidokapellets nordöstra hörn. 

Tramporgel
En ljusgrå målad tramporgel, vilken ursprungligen stod i kyrksalen/Sidokapellet, står idag vid kor-
absiden på norra sidan bakom altaret. 

. 173. Koroglar, liksom huvudorgelns verk(undantaget fasaden som räknas som fast inredning), räknas som”lösa inventarier”och inte ”fast inred-
ning men beskrivits i denna skrift under huvudrubriken ORGLAr och har härav hamnat under fastinredning.”
174. Uppgift finns att en orgel från A Magnussons orgelbyggeri installeras 1965. (Gjordes detta?)
175. §79/1977 A Magnusson (Stig Magnusson) lånade ut en kororgel på prov i april 1978. Det är antagligen denna]
176. Landsarkivet. Församlingens arkiv KIIIa:5 §1/1965, KIIIa:6/1965. Förlagan till orgelmodellen var Göteborgs Domkyrkas kororgel från 
samma orgelbyggeri. Uppgifter gällande orglarna bl a hämtat från Fastighetsenhetens fastighetsdatabas Bygg: 2001.
177. Stämmor enligt spelbord: Gedact 8, Gedact 8, Rörflöjt 4, Rörflöjt 4, Principal 2, Principal 2, Cymbel 2, Cymbel 2 och Subbas 16.
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LÖSA INVENTARIER

Dopfunt
Dopfunten är ritad av Sigfrid Ericsson den 14 februari 1940, förslaget översändes till kungliga Bygg-
nadsstyrelsen och godkändes den 21 maj 1940. Den står placerad på norra sidan i koret och är till-
verkad av grön marmor. Cuppan, med avtappningshål i botten och rund fördjupning för dopskålen, 
har tolv sidor som vidgar sig uppåt.  Undersidan är plan och vilar på ett fyrsidigt skaft/en pelare 
med raka kanter.

Textilier

Bonader
En bonad i applikationsteknik, komponerad av Karna Asker och tillverkad vid dåvarande Slöjdfören-
ingens skola, sitter monterad i en nisch i tegelväggen, ovanför kyrkorådsbänkens ryggstöd, och täcker 
den höj- och sänkbara rullväggen i öppningen mellan stora och lilla kyrksalen. Bonaden utgörs av 
tre kvadratiska landskapsbilder med motivskildringar ur bibeln föreställande ”Såningsmannen” (Luk 
8:5), ”Det stora fiskafänget” (Luk. 5:4) samt en tolkning av orden ”Så som hjorten trängtar till vat-
tenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud” (Ps. 42:2). Bilderna skiljs åt av applicerade pilastrar 
som motsvarar kyrkorådsbänkens kolonner med fågel- respektive liljemotiv. I ”textilkolonnernas” 
baser finns bibelord ur Matt 6:26 och 6:28.178

Utsidan av den utskjutande, halvcirkelformade, läktarbarriären är klädd med en bonad med bandappli-
kation mot linneväv, tillverkad och monterad i kyrkan år 1960. Även denna bonad är ett verk av Karna, 
men då under namnet ”Asker-Ericsson”, eftersom hon kom att gifta sig med Johannebergskyrkans 
arkitekt. På mitten finns ett vitt kors med svarta konturer på omväxlande blå och terrakottafärgad 
botten, korset omges av musicerande änglar.179 

178. Bonaden är 2,5 x 7,2 m. Väggen kan, vid behov att öppna upp mellan kyrkorummet och den vidbyggda kyrksalen sänkas ner i källaren. 
Bibeltexterna lyder enligt följande:”EN SÅNINGSMAN GICK UT FÖR ATT SÅ SIN SÄD/LUK. 8:5//SEN PÅ FÅGLARNA UNDER HIM-
MELEN/MATT. 6:26//LÄGG UT PÅ DJUPET,/OCH KASTEN DÄR UT EDRA NÄT TILL FÅNGST/LUK. 5:4//BESKÅDEN/LILJORNA/
PÅ MARKEN/MATT 6:28//SÅSOM HJORTEN TRÄNGTAR TILL VATTENBÄCKAR,/SÅ TRÄNGTAR MIN SJÄL EFTER DIG, O 
GUD./PS 42:2.” Längst ytterkanten finns texten: ”KARNA ASKER/KOP. 1939/UTF. VID SLÖJDF:s SKOLA/1939-40 AV/M. EKLUND/J. 
MALMBORG/M. WALLGREN//M. FREDIN/S. JUNGGREN//L. ANDERSSON/G. BRODIN/B. GÖRANSSON/HJ. JÖNSSON/G. SIMS-
SON”.
179. Bonadens botten är vävd av Elsa Lillieroth och Anna Oscarsson har utfört broderiet.
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Övriga textilier
Av en tablå gällande beslutade, beräknade, utbetalningar för uppförandet av Johannebergskyrkan 
per den 16 februari 1940, framgår att Sigfrid Ericsson även arbetade en del med kyrkans textilier,  
och då kanske främst med dess ingående bonader.180 Enligt en artikel i Göteborgs Handelstidning 
den 10 oktober 1940  tillverkades de kyrkliga textilierna efter samråd mellan de ledande inom kyrkan 
och Liciums chef, Sofia Widén och redan vid invigningen var kyrkans skrudkammare välförsedd. Av 
artikeln framgår att församlingen låtit tillverka skrudar i tre av de kyrkliga färgerna; ”Trefaldighets-
tidens gröna, advents och fastans violetta samt kyrkoårets främsta högtidsdagars färg, den vita”. I 
artikel beskrivs vidare textielierna: ”På sammet, ett stoff, som numera rätt sällan tages i bruk, äro 
antependium och mässhakar i violett arbetade. I enkel och storformad gestaltning bär antipendiet 
bilden av pelikanen, offrande sitt blod, symbolen av vår Herre Kristis frälsningsverk. Som både ett 
förtydligande och en dekorativ tillsats kommer här inskriptionen ”Kristus utgav sig själv för oss”. 
På en småmönstrad damast i silke äro de vita skrudarna arbetade; på bårder i gyllenduk äro här 
inbroderade rankor med den fembladiga rosen, Lutherrosen. Kristusmonogrammet, de grekiska bok-
stäverna XP (= Ch r) samt de ävenledes grekiska alfa och omega, ”begynnelsen och änden”, intaga 
huvudplatsen på mässhakarnas ryggsidor. I H S (Jesus Hominum Salvator) är antipendiets inskrift av 
mäktigt talande innebörd; broderat i tung och tät guldsöm äger det karaktär av guldsmitt ornament. 
Ett konstfullt broderi i guld och vitt smyckar den smala altarbården, brunet, och mässhakarna i 
grönt. Ett rätt omfattande tillbehör ingår i den nya kyrkans skrudförvärv, bland annat en altarduk, 
av finaste ångermanlandslärft med kortsidorna smyckade av språngande bårder – tekniken är uråldrig 
och rätt nyligen återupptagen -, samt två rikbroderade bokstöd. Stoffet till de gröna skrudarna är 
värt ett särskilt uppmärksammande; en figuralt mönstrad damastvävnad, ritad av Sofia Widén, och 
tillhörande den grupp av stoffer, vilka under senaste tid utgått från Licium och i sin sakrala hållning 
betyda en så väsentlig och stark insats i svensk högtstående sakralkonst av nutida art”.181 

2003 utfördes efter tillstånd från länsstyrelsen, konservatorsarbeten på en Altarbrun i grön sidenda-
mast tillverkat av Sofia Widén vid Licium år 1940. SVK bytte vid tilfället orginaldukens skadade linne 
samt rengjorde foder och altarbrun.182  Församlingen inskaffade år 2004 även en rad nya textilier. 

180. Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv. 16/2 1940 §35
181. Elisabeth Thorman, ”Välförsedd skrudkammare i Johannebergskyrkan – Medeltidens kyrkliga bildrikedom återspeglas”, Göteborgs Handels-
tidning den 10 oktober 1940. ATAs mapp med tidningsurklipp.
182. Anne-Marie Ro, SVK, Rapport SVK nr T0210. Slutrapport daterad 2003-11-07.
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Tavlor

Målningar på duk
Vid sidan om den väggfasta bänkomgärdningen hänger en oljemålning av Oscar Björck, daterad 1882, 
med motivet ”Den förlorade sonens hemkomst” i förgylld ram.183 

I kyrksalen hänger tre tavlor från en triptyk av Jöel Mila från 1955. Målningarna är utförda i kubistisk 
stil med bibliska motiv, bl.a. de tre vise männen. Tavlorna hängde tidigare på den höj- och sänkbara 
väggen mot kyrkorummet. På denna vägg hänger idag en triptyk från 1999 målad av Björn Almström 
med motiv av ”Det himmelska Jerusalem”, till vilket konstnären uppgett att han hämtat inspiration 
från Uppenbarelseboken 21:10 ff.184 

Nummertavlor
Fyra stycken svarta nummertavlor finns, varav en i sidokapellet. En vridbar nummertavla sitter mon-
terad i väggen till sakristian. Denna nås från sakristian via en dörr i sakristians panelväggar, bakom 
vilken det finns en liten trappa av trä upp till tavlan. Här bakom förvaras också siffrorna.

Minnestavlor
Fyra stycken koppartavlor med inskription sitter monterade på kyrkorummets väggar.  Den ena sitter 
på korabsidens södra vägg och ger upplysningar om kyrkans tillkomst. De övriga tre sitter i långhuset, 
på södra väggen närmast sidoingången, och är försedda med de tre kyrkklockornas respektive texter. 
(Se vidare under Kyrkklockor)

183. Tavlan skänktes till kyrkan år 1946 av direktör Melcher Brodhén. I ett utlåtande över verket skriver professor Sten Karling 1946 att ”intryck 
från Rembrandts komposition av samma ämne” Den tillkom vid slutet av Björcks akademiska läroår ”och kan betecknas som hans mästarprov”. 
Den belönades med den kungliga medaljen. Landsarkivet. Församlingens arkiv KIIIa:2.
184. Björn Almström, f. 1950, Göteborg. Vid tiden verksam som vaktmästare i Johannebergs församling. Källa GKF Årsredovisning 1999.
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Kyrkklockor
”UNGDOMSKLOCKAN: 
+ SURSUM * CORDA+GRATIAS*AGITE+DOMINO+DEO+ SÖ-
KEN DET SOM ÄR DÄROVAN, DÄR VAREST KRISTUS ÄR! 
KOR.-BR.3:1.ETT ÄR NÖDVÄNDIGT. LUK.EV.10:42. BLIV 
KVAR HOS OSS! LUK.EV.24:29. KOMMEN FÖR HERREN MED 
TACKSAMHET, GAMLA OCH UNGA! KOMMEN MED FRÖJD ATT 
VÅR FADER AV HJÄRTAT LOVSJUNGA! VIDGA DIG, BRÖST, 
LYFT DIG MOT HIMLEN, MIN RÖST! JUBLA GUDS ÄRA, MIN 
TUNGA! SV.PS. 498:1.
 GÅVA AV KYRKOHERDE WEDLINS KONFIRMAND-RING 
TILL JOHANNEBERGS FÖRSAMLINGS KYRKA GÖTEBORG. 
M.& E. OHLSSON, YSTAD, GÖT DENNA KLOCKA ÅR 1939.

TRÖSTEKLOCKAN:
+CHRISTUS+SALVATOR+CONSOLATOR+TUUS+ KOMMEN TILL 
MIG! ALLA SOM ARBETEN OCH ÄREN BETUNGADE. SÅ SKALL 
JAG GIVA EDER RO! MATT.EV. 11:28.
 SÖKEN HERREN, MEDAN HAN LÅTER SIG FINNAS. 
ÅKALLEN HONOM, MEDAN HAN ÄR NÄRA. JES. 55:6. M.& 
E. OHLSSON, YSTAD, GÖT DENNA KLOCKA ÅR 1939 FÖR 
JOHANNEBERGSFÖRSAMLINGENS KYRKA I GÖTEBORG.

TACKSÄGELSEKLOCKAN:
+SOLI+DEO+GLORIA*INEXCELSIS+ANNO*D:I *MCMXXXIX+
 TACKER HERREN I HANS PORTAR, LOVER HONOM I HANS 
GÅRD! KOMMER HIT FRÅN ALLA ORTER, PRISER DENOM OSS 
HAR VÅRD, TY HAN ÄR FAST GOD OCH BLID, HÅLLER TRO 
I EVIG TID! SV.P.S. 8:3
 DENNA KLOCKA BLEV GJUTEN ÅR 1939 FÖR JOHAN-
NEBERGSFÖRSAMLINGENS KYRKA I GÖTEBORG AV M.E. 
OHLSSON I YSTAD.”185

Övrigt

Ljuskronor
Av de arkitekturbundna lösa inventarierna kan 
nämnas de åtta stora, änglabevingade, ljuskro-
norna, som sitter placerade i två rader över bänk-
kvarteren samt i en rad över nedre läktaren. De är 
formgivna av glaskonstnären Viktor Lindstrand och 
tillverkade vid Orrefors glasbruk.186 Ljuskronorna 
består av glasbitar med en mönsterbearbetning i 
form av vertikala ränder. ”Armaturerna symboli-
serar skinande änglavingar och uttrycker genom 
sin form och sin textur en sjunkande rörelse som 
balanserar det uppåtsträvande kyrkorummet.”187 
Ljuskronorna elsanerades 2004.

Glaskors
I triumfbågen mellan kor och långhus hänger ett 
kors med glödlampor och slingrande växtstjälkar 
i metall.188 

Karaffiner
I åtta rum, bl a i vapenhusets sidoentréer, i 
kyrkorummet, i sidokapellet, utanför läktaren, 
i sakristia och i källarentrén, finns sedan uppfö-
randet elva stycken nischer för vattenkaraffiner 
och två glas. Nischerna och hållarna finns kvar, 
men de flesta av karaffinerna och glasen är idag 
borta.189 

185.  Avskrift av kyrkklockornas inskriptioner, vars texter återges på minnestavlor på långhusväggen i kyrkorummet.
186. Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv. 16/2 1940 §35Förslagsritning daterad 
27/9 1939. Nettokostnaden uppgavs av Orrefors den 10/11 1939 vara 1633kr/styck inkl emballage, frakt och transportförsäkring samt 10 års ga-
ranti. 
187. Jonas Brogren, Johannebergskyrkan, B-uppsats i konstvetenskap, s 8.
188. Först omkring 1955 förverkligades idén om belysning av slingorna kring korset. Landsarkivet. Församlingens arkiv KIIIa:4 §35/1955
189.” Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”. Enligt Arbetsbeskrivningen, sidan 27. 
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Diverse
Psalmboksnischer med låsbara dörrar av lamell-
trä som är klädda med almfanér, finns inbyggda i 
kyrkorummets väggar vid entréerna.190 

De kollektbössor av alm som sitter på väggarna i 
kyrkan är från 1966 och ritade av Göran Erro. 

Kyrkan skaffade en stumfilmsprojektor, vilken 
1956 utbyttes mot en ljudfilmsprojektor.191

Tekniskutrustning
I kyrkan installerades flera tekniska lösningar som 
vid kyrkans uppförande ansågs mycket moderna. 
Av dessa kan  följande installationer nämnas, 
varav flera fortfarande är i  brukbart skick:

190. Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv. Byggnadsbeskrivning.
191. Landsarkivet. Församlingens arkiv. KIIIa:4 §14/1956

Ljuskrona formgiven av Viktor 
Lindstrand

•	 Interntelefon
•	 Hörslinga
•	 Högtalaranläggning
•	 Reflektor för indirekt belysning på tornets 
 urtavla
•	 Ljussignaler som förmedlade kommunikation 
 mellan ”liturg” och kantor
•	 Ridå, mellan kyrkorum och Sidokapell, 
	 vilken kan sänkas ner i golvet/källaren
•	 Steglös belysningsstyrka/dimmer
•	 Pendelurverk (i sakristian) till klockringnings-

anordning i tornet
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FÖRSAMLINGSHEMMET

Byggnadsbeskrivning 

Exteriör
Församlingshemmet vilar på berggrund med delvis utsprängda källarutrymmen. Fasaderna är mu-
rade av halvstens gult tegel med detaljer, så som sockel och dörromfattningar, av Fjäråssten. De 
genombryts av ett rikt antal, relativt stora, enluftsfönster samt glasade entrépartier av lackad teak. 
Centralt, mot sydsydost, finns ett glasparti till innanförliggande trapphus i tre plan. I gavelpartiet 
mot ostnordost finns ett utskjutande och mönstermurat fasadparti, bakom vilket koret till byggna-
dens stora samlingssal ligger, med sidoljus i form av glasbetong. Byggnadens sadeltak är belagt med 
rött lertegel. Vattenavrinningssystemet, i form av hängrännor och stuprör, är av koppar. 192 År 2000 
renoverades samtliga fönster och fasaden sågs över. Den belysta skyklten med Svenska kyrkans loggo 
uppmonterades 2004. 

Interiör
Byggnaden är uppförd i tre våningar samt vind. Källaren används för barnverksamhet och rymmer 
samlingsrum, kök, toaletter, förråd och en sammanbindande korridor som används som hall och för 
förvaring. I korridoren ligger en grön plastmatta och i övriga rum ligger i huvudsak linoleummattor. 
Väggarna är täckmålade och taket i korridoren är sänkt med lackade vita aluminiumplåtar och infälld 
takbelysning. 

I första våningen ligger expeditionslokalerna med kontorsrum, kök samt kapprum i öster, avgränsat 
från trapphuset med ett glasat dörrparti. Golven i denna del är i sinare tid belagda med en ljus 
lamellparkett av lackat lövträd och väggarna är klädda med glasfiberväv, täckmålade i ljusa kulörer. 
Dörrbladen i entrén är av teak och glasade. Ett rum för vaktmästaren finns i anslutning till den cen-
trala trapphallen. En genomgående korridor, med golv av kalksten och vävklädda väggar täckmålade 
i vit kulör samt lackade aluminiumplåtar med infälld belysning i taket, binder samman församlings-
delens expeditionsutrymmen, väntrum193, kontorsrum för diakon och komminister194 , ett större 
samlingsrum med en absidial rundning mot kyrkan och diverse mindre förrådsutrymmen, kapprum 
och toaletter195 med kyrkans lokaler i sydsydväst.   

192. Landsarkivet. Församlingens arkiv. R.O Swensson beskriver byggnaden. KIIIa:4, bilaga 30/9 1955.
193. I väntrummet finns möbler av teak som troligen hör från byggtiden
194. Kontorsrummen för diakon och komminister har nya dörrar från början av 2000-talet.
195. I toaletterna är väggarna klädda med perstorpsplattor.
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Byggnadens centrala parti rymmer en trappa av grå kalksten i två kulörer. Väggarna är täckmålade i 
brutet vitt. Trappräcket är av rundjärn och täckmålat i grå kulör. Handledare, sparklist, trappnos och 
vagnstycken är i svart plast. I trapplöpet sitter  ett stort isolerglasfönster med karmar och båge av 
lackat trä som löper genom samtliga våningar.196 Öster om trappen finns även en hiss från omkring 
1975.197

På andra våningen, sammanbundet av en korridor, ligger en större samlingssal med kor i ostnordost, 
vilken är möjlig att, genom en vikvägg, utöka eller avgränsa mot en mindre samlingssal åt söder. Från 
samlingssalen, mot sydsydost finns en balkongdörr/utrymningsväg med galvaniserad trappa till en 
uteplats belägen mellan kyrkan och församlingshemmet. Väggarna i samlingsrummet är murade av 
tegel och täckmålade med tjock plastfärg i vit kulör men med fogarna synliga i strukturen. Ytterligare 
ett samlingsrum, med egen ingång, finns i nordvästra hörnet. På motstående sida av korridoren, i 
sydvästra hörnet, ligger ett studentrum och vidare mot öster finns ett kapprum med toaletter198 
samt ett kök. Längst upp ligger en oinredd vind.

196. Vid inventeringen noterades inget båg- och karmmaterial, men informant Hampus Nilsson uppger att det utgörs av teak.
197. Olle Johnssons minnesanteckningar. ”Installation av hiss ~1975”
198. Olle Johnssons minnesanteckningar. ”Invändig reparation av församlingsdelen med bl a inredning av RWC 1988”.

Församlingshemmet ritades av 
arkitekt R O swensson. Första för-
slaget presenterades 1955. Ritning-
arna godkändes 1958 och 1960 stod 
byggnaden färdig. Här syns gavel mot 
ost-nordost.
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KYRKOTOMT
Marken kring Johannebergskyrkan förvaltas av församlingen. I samband med att kyrkan uppfördes 
utformades trappor och murar utifrån de förutsättningar som stadsplanen medgav och efter förslag 
av arkitekt Sigfrid Ericson samt godkännande av byggnadskommittén.199 Den dåvarande, tillförord-
nade, stadsträdgårdsmästaren Axel Broberg, gavs i uppdrag att lämna förslag och kostnadsberäkna 
planteringarna runt kyrkan.200 De två alternativ som arbetades fram ansågs väl kostsamma. Därför 
ombads arkitekt Ericsson att förhandla med stadsträdgårdsmästaren ”rörande ombearbetning” för att 
nedbringa kostnaderna. Vissa delar genomfördes dock direkt.201 Det nya förslaget mottogs den 12 
september 1941 och trots att det vare sig innebar större förändringar eller lägre kostnader godtogs 
det och genomfördes.202 

Enligt Stadsträdgårdsmästaren planerades planteringen utifrån ”Den vägledande principen … att i 
möjligaste mån bibehålla den ursprungliga terrängformationen”, där befintliga bergytor lämnades 
synliga och partier som trasats av sprängningen delvis jordfylldes, besåddes och planterades. Den 
befintliga vegetationen bibehölls där den ansågs lämplig och runt rönnar och oxel gallrades. Några 
befintliga björkar fick också stå kvar. Bergskrevorna som jordfylldes planterades med låga krypande 
växter så som Berberis, Cotoneaster och vintergröna växter t ex Bergfur, arter av Junipers m fl Utef-
ter gränsen mot kyrkogårdsplanen planterades även grövre arter av bergväxter, så som Bergenia och 
vissa Sedumarter. I det nordvästra hörnet planterades en grupp blommande buskar och ett träd203 
och vid västra entrén skulle några låga buskpartier samt ett lågstammigt träd planteras på var sida 
om trappa.204 Utefter södra långsidan förlades den befintliga kantförsedda rabatten. 

Vid tillkomsten av församlingshemmet föreslog och kostnadsberäknande den dåvarande stadsträd-
gårdsmästare Axelsson markplaneringen, vilken sedan gatunämndens parkavdelning genomförde år 
1960.205 Bergsknallen mellan församlingshemmet och kyrkan lämnades härvid relativt oförändrad. 
Sedan kyrkans uppförande har också marken runt kyrkobyggnadens huvudentré förändrats genom 
borttagande av trappor och steg, bl a för att förenkla tillgängligheten.År 2000 byggdes en ny mur vid 
församlingshemmets entré och växter avlägsnades framför bottenvåningens fönster. Under 2004 fälldes 
ett antal träd i intilliggande grönområde. Vidare monterades ett nytt staket upp runt förskolan.

199. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”, GKF  arkiv. 
200. Ibid. Stadsträdgårdsmästaren fick detta uppdrag från byggnadskommitén via gatuchefen, i enlighet med moment 5 i det avtal om upplåtande 
av tomt för kyrkobygge som den 15 maj 1934 tecknades mellan Göteborgs stad och Kyrkoinstitutionen.
201. GKF Kyrkofullmäktigeprotokoll 12 juni 1941 § 3.
202. GKF Kyrkofullmäktigeprotokoll 18 september 1941 § 2, Inbundet, Bilaga 18/9 §13
203. ”Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés Protokoll 1935-1953 med bilagor”. Trädet skulle enligt förslaget utgöras av lönn.
204. Ibid. Enligt förslaget skulle det lågstammiga trädet utgöras av Malus floribunda. 
205. GKF arkiv, GKH år 1960.
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Thor Wedlin (1886-1958), Kyrkoherde i Johan-
nebergs församling 1929-1955. Prästvigd 1911 
och anställd som Johannebergs första kyrkoherde 
1929, dit han sökte sig efter en tjänst i Vasa för-
samling som kyrkoadjunkt sedan år 1917. Wedlin 
var ordförande i Kyrkobyggnadskommittén för 
Johannebergs kyrkas uppförande och hade stort 
inflytande över hur den kom att utformas och 
inredas. Thor Wedlin begravdes den 13 oktober 
1958, vilket konstateras vara samma datum som 
kyrkan en gång invigdes på.

Viktor Lindstrand (1904-1983). Glaskonstnär och 
bl.a. verksam som formgivare. Har för Johanne-
bergskyrkans räkning formgivit takkronorna och 
glas korset som är tillverkade vid Orreforsglas.

Karna Asker/ Karna Asker-Ericson (1897-1989). 
Textilkonstnärinna. Formgivare till två bonader 
i  Johannebergskyrkan, vilka arbetades fram vid 
dåvarande Slöjdföreningens skola i Göteborg. 
Karna Asker gifte sig med Sigfrid Ericson.

John Lundqvist (1882-1972). Konstnär/Skulptör. 
Formgav utsmyckningen och tillverkade förlagan 
i gips till den altaruppsats i brons som göts och 
1952 ersatte en provisorisk gipsavgjutning.

Bernhard Bresky, Göteborg. Ingenjör. Upprätta-
de ritningar, arbetsbeskrivningar och materialför-
teckningar som underlag för utförande av kyrkans 
uppvärmnings- och sanitetsanläggningar.

FAKTA

ANLITADE PERSONER 
Här följer ett axplock av personer och företag 
som anlitades vid kyrkans uppförandet.

Sigfrid Ericson (1879-1958). Arkitekt Sigfrid 
Ericson har ritat ett flertal kyrkor i Västsverige, 
varav Masthuggskyrkan från 1910-14 är hans mest 
uppmärksammade. Tillsammans med Arvid Bjerke 
utformade han bl.a. 1923 års jubileumsutställning 
och Götaplatsen i Göteborg. Under åren 1913-
45 arbetade Ericson som rektor för dåvarande 
Slöjdföreningens skola i Göteborg. Där var Karna 
Asker, som fick i uppdrag att tillverka bonader till 
Johannebergskyrkan och senare kom att gifta sig 
med S Ericson, student. 

 Av de strax över 700 kyrkor som Riksantikvarie-
ämbetet presenterar i publikationen Nya svenska 
kyrkor byggda under tiden 1920-1984, har Sigfrid 
Ericson ritat 10 stycken.  Dessa ligger samtliga i 
Göteborgs stift och Johannebergskyrkan anses 
vara den enda  som kan sägas vara ritad i moder-
nistisk stil. Jämför t.ex. med Svenasjö kapell samt 
Hönö och Nissaströms kyrkor, vilka tillkom vid 
tiden för pristävlan till ny kyrka i Johanneberg. 
Sistnämnda invigdes av biskop Block en vecka 
innan Johannebergskyrkan.206 

206. Kumler Håkan, Johannebergskyrkan i Göteborg – Modernism och traditionalism i förening, B-uppsats vid konstvetenskapliga Institutionen, 
Göteborgs Universitet, Göteborg, vt 1999.
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Emil H Andersén, Göteborg. Projektör för kyr-
kans elektriska anläggningar.

Lars Hansson, Byggmästare/Entreprenör vid upp-
förande av Johannebergskyrkan. Verkmästaren 
hette Fredrik Skoglund.207 

KAEL Knut And. Larssons elektr. A.-B., Utförde 
installation av elbelysnings- och kraftanläggningar 
samt manöverledningar för elektrisk klockringning 
från fyra manöverplatser. I arbetet ingick bl.a. 
svagströms installationer för el, tornuranläggning, 
kyrktelefonanläggning, lokaltelefonanläggning, 
ljussignalanläggning och ringledningsanläggn-
ing. 

P. Düring, Entreprenör för målningsarbetet vid 
uppförandet.

Axel Boberg, Tillförordnad Stadsträdgårdsmäs-
tare. Utformare av förslag till kyrkotomtens 
ordnande av planteringar m.m. i samband med 
kyrkans tillkomst. (Stadsträdgårdsmästare Ax-
elsson planerade planteringarna i samband med 
byggandet av församlingshuset år 1960.)

207. G.T. 5/7 1939 

magnussons orgelfabrik, Tillverkade och instal-
lerade läktarorgeln i Johannebergskyrkan. Orgel-
fasaden är ”icke ljudande” och ritad av arkitekt 
Sigfrid Ericson.

R.O Swensson, arkitekt till Johannebergskyrkans 
församlingshus från 1960.
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Ytor

      BRA/Kvm:   
Kyrkdel 1000    
Församlingsdel 1012    
Totalt Johannebergskyrkan:208 2012

Kyrkorum Längd:  33,4 meter + kor 8,2 m djupt + absid 3,8 m djupt
  Bredd: 12,1 m i koret och 17 meter i långhuset
  Takhöjd: Varierar mellan 13,8 meter och 15,3 meter   

Skydd
Den 19 april 1990 beslutade Riksantikvarieämbetet att bestämmelserna i 4 kap. 3§ KML (Kulturmin-
neslagen) skall tillämpas på kyrkobyggnaden (Johannebergskyrkan) och den tillhörande kyrkotom-
ten. Kyrkans inventarier skyddas av bestämmelserna i 4 kap 6-10 § KML.

Adresser och beteckningar
Adress: Johannebergskyrkan, Walleriusgatan 1, 412 58 Göteborg
Fastighetsbeteckning: Johanneberg 29:1
Förvaltningens fastighetsnummer: 2001

Övriga kyrkor inom Johannebergs församling
Till Johannebergs församling hör förutom Johannebergskyrkan även:

Landala kapell 
Uppfört år 1885/1960. 
Arkitekt vid återställande efter brand 1960 S Brolid 
Adress: Kapellgatan 14, Göteborg.

Buråskyrkan 
Uppförd 1971 
Arkitekt P A Ekholm. 
Adress: Fridkullagatan 24-26.
208. Uppgift enligt Göteborgs kyrkoföraltnings Fastighetsenhet
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KÄLLOR OCH LITTERATUR

Otryckta källor

Informanter
· Nilsson Hampus, Vaktmästare i Johannebergs församling.
· Olsson Per-Allan, Kyrkoskrivare i Johannebergs församling. Intervju 2005-01-11.
· Harald Pleijel, Fastighetschef, Svenska kyrkan i Göteborgs centrala fastighetsförvaltning. 

Arkiv
Antikvarisk Topografiska Arkivet, 
Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, Stockholm (ATA):
Handlingar gällande Johannebergskyrkan, Vg, Göteborg

· Brun mapp Kungliga Byggnadsstyrelsens arkivhandlingar (K-Byrån):

Skrivelser, tillståndsansökningar m.m. gällande Johannebergs kyrkan

· Blå mapp Kungliga Byggnadsstyrelsens arkivhandlingar (K-Byrån):

Ritningar (G.163/1-47) gällande Johannebergskyrkan 

· Vit mapp FI Topografiska dossierer ”Göteborgs kyrkor J-K”: 
 Handlingar från Raä bl.a.: 

Raä, Tillståndsbeslut 1977-04-21, Beteckning 1790/77
Raä, Tillståndsbeslut 1987-02-03. Beteckning 104/87
Raä, Tillståndsbeslut 1987-03-02. Beteckning 650/87
Raä, Tillståndsbeslut 1988-10-21. Beteckning 5675/88 
Raä, Beslut om skydd enligt KML1990-04-19. 
Raä, Tillståndsbeslut 1994-03-14. Beteckning 330-878-1994
SVK, Rapport SVK nr T0210. Slutrapport daterad 2003-11-07.
Kopior av  ritningar över orgeln och dessa förändringar
Kungl. Byggnadsstyrelsen, Dnr 1064. 18 maj 1936 (Gällande orgeln)
Lewenhaupt Carl-Gustaf, ”PM angående orgeln i Johannebergskyrkan,Göteborg” 1989-10-25. 
Lindegrens Orgelbyggeri. ”Underlag för renovering och ombyggnad av Johannebergskyrkans läk-
tarorgel 1994-01-27” 
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· Vitmapp  Klipparkiv gällande kyrkor ”Göteborgs Tidningsklipp J-Ö”:
 Diverse tidningsklipp gällande Johannebergkyrkan

Göteborgs Kyrkoförvaltnings arkiv (GKF):

Göteborgs kyrkonämnd: 
A V a:4  Göteborgs kyrkonämnd 1935-1953, Johannebergs Kyrkobyggnadskommittés PROTOKOLL 

1935-1953 med bilagor. 
Innehåller protokoll och div. brev och skrivelser av byggnadskommittén, Thor Wedlin, 
Sigfrid Ericsson, Lundquist m.fl. Innehåller även ”Program för tävlan om förslag till 
kyrka inom 29:e kvarteret Lappmesen stadsdelen Johanneberg i Göteborg”,  ”Arbetsbe-
skrivning”, ”Byggnadsbeskrivning”, PM till Prislista, ”Bilaga till entreprenadanbud” samt 
detalj- och förslagsritningar och markplanering m.m. 

FII:6  Inventering/Inventarier, Johanneberg. 

Folkesson Gunilla, Moràt Christer: ”Dokumentation och märkning av kyrkliga inventarier 
i Johannebergskyrkan utförd 1986-10-02”

FI Cg  Arkivmapp med div handlingar rörande Johannebergs kyrka

Göteborgs Kyrkofullmäktiges Handlingar: 
N:o 28. 1929, s 1,  N:o 04. 1931, s 3-4,  N:o 30. 1931, s 2-7, N:o 21. 1934, s 5,14 och 
Tävlingsprogram, N:o 25. 1934, s 39, N:o 3 §10 och N:o 25. 1946, N:o 15. 1956, N:o 17, 
N:o 05. 1959, 1960. Årsredovisning 1999 (Nr 18 2000), 2001, 2002, 2004 - Verksamhet-
suppföljning.

Göteborgs Kyrkofullmäktiges Protokoll: 
06/04 1930 §2, 02/25 1931 §6, 21/06 1933 §12 m.fl., 21/03 1935 §3 m.fl., 09/06 1938 §13 
m.fl, 12/06 1941 §3, §2 och Bilaga 18/9 §13 m.fl.,1956, 1959  Bilaga 28/10 §6 m.fl.,1961  
Bilaga a 31/10 m.fl. 

Göteborgs Kyrkoförvaltnings ritningsarkiv:
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 Ritningar avseende Johannebergskyrkan med tillhörande Församlingshem.
Fastighetsenheten:

Kyrkobyggnadsinventering, Johannebergskyrkan, 2004-2005. Kyrkoantikvarie Ann-Char-
lott Strandberg, Fastighetsenheten. Pärm med kopior av diverse handlingar bl a: 

· Dahlberg Markus, Raä, ”Johannebergs kyrka”, Utdrag ur Sockenkyrkoprojektets texter den 1998-09-15, skickat 
från till kyrkoförvaltningen från projektledare Markus Dahlberg som exempel på hur texterna i sockenkyrkopro-
jektet avsågs utformas.

· Svenska kyrkan i Göteborg, Kyrkoförvaltningen. Fd Fastighetsingenjör Olle Johnssons ”Minnesanteckningar”. 

· Göteborgs stadsmuseum. ”Johannebergskyrkan”; Utkast till Kulturhistorisk kyrkoinventering, utförd av Göte-
borgs Stadsmuseum på uppdrag av Göteborgs stift, Oktober 2004. 

· Tollbom Arne, DEFYRA Byggnadsvårdskonsult AB, ”Förslag till ommålning av innertak 1987”, Göteborg i 
oktober 1986.

· Wedlin Thor, Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 
§ 4 fogas vid de hos byggnadskommittén förda protokollen. (Texten återfinns även som bilaga i ”Johannebergs 
Kyrkobyggnadskommittés protokoll 1935-1953 med bilagor” (Inbundet band)

Johannebergs församlings kyrkoarkiv (JKA):
Expeditionsarkiv. Handlingar och bilder gällande Johannebergskyrkan och församlingshemmet bl a: 

· Cd-skiva med kopior av bilder från glasplåtar ur församlingsarkivet, Landsarkivets depå, Polstjärnegatan, Hi-
singen, Göteborg.

· ”Johannebergskyrkan”, Johannebergs församlings hemsida. Texten härrör bl a från en historisk sammanställning 
av Jan Kenneth Johansson, med hjälp av församlingsbladets dåvarande redaktör Per-Allan Olsson, och utkom i 
ett församlingsblad hösten 2000.

Landsarkivet i Göteborg (LA)
Johannebergs församlings kyrkoarkiv, Landsarkivets depå, Polstjärnegatan i Göteborg. 

· Göteborg Johanneberg OI:1: Orgelhandlingar

· Församlingens klippsamling (påbörjad av Thor Wedlin, för minnesbok).  I skriften hänvisas till föl-
jande omärkta artiklar ur samlingen: ”Snart taklagsöl”, ”Templet – som blev Johannebergs” från maj 
1940, ”3.000 pipor i stadens modernaste kyrkorgel – Johannebergsinstrumentets längsta blir fem 
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meter och den minsta femton millimeter” från 1939.

Kyrkorådsprotokoll:
· Göteborg Johanneberg KIIIa:2, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1941-1950
· Göteborg Johanneberg KIIIa:3, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1951-1954
· Göteborg Johanneberg KIIIa:4, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1955-1960
· Göteborg Johanneberg KIIIa:5, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1961-1965
· Göteborg Johanneberg KIIIa:6, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1966-1969
· Göteborg Johanneberg KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll jämte bilagor 1970-1975
· Göteborg Johanneberg PIII:2, Klipp I 1929-52, Klipp III 1940-54. 

I skriften hänvisas till följande paragrafer och bilagor:
KIIIa:2: KIIIa:2 Bilaga §26/1944, §3/1945, KIIIa:2 Bilaga §14/1941 (Gällande värmessystem), 

KIIIa:2, Bilaga 2/1947 (Gällande värmesystem), Utdrag ur Kyrkorådsprotokoll från möte hållet den 5 juni 1942 
samt Bilaga § 4/1942 ,a och b (Gällande orgeln) 

KIIIa:3: KIIIa:3 Bilaga §26/52, §39a/52, §54-55/1952, Bil §26/1952, §10/1953, §16/1954 (Gällande orgeln) 
KIIIa:4: KIIIa:4 §14, §32 samt Bilaga b/1955, KIIIa:4 §35/1955 (Gällande elektrifiering av glaskors), § 
  13/1956, KIIIa:4 §14/1956, Bilaga §/1957, §42/1958 och 1959, KIII4:a §50/1957 (Gällande el), KIIIa:4 
  Bilaga 30/9 1955 (R.O Swensson beskrivning av Församlingshemmet)
KIIIa:5: KIIIa:5 §20 och §40/1961, 1962, §129/65, (Bilaga §11, §147/1964-65 (Gällande orgeln), KIIIa:5 
  §93/65, KIIIa:5 §1/1965 och §79/1977 (Gällande kororgel), KIIIa:5 §130 (Gällande el)
 KIIIa:5 1961(Gällande värmesystem), KIIIa:5/§151 och §165(Gällande värmesystem), KIIIa:5, §90/65 
KIIIa:6: KIIIa:6 1965, KIIIa:6 §44/1967, KIIIa:6 1969, §16, §37 och §39/69. KIIIa:6 1964 och §16 samt 
  §37/1969, §20, Bilaga c/1970, KIIIa:6/1965 (Gällande kororgel), KIIIa:6 § 92/1965 (Gällande el)
KIIIa:7: KIIIa:7 Bilaga §7 74/75 (Gällande värmesystem), §20 bil c/70, Bilaga §27/73.  
 KIIIa:7, § 21/1976, §59/1977 och §64/1977, §6 och § 42/1978, KIIIa:7, § 20/1970 (Gällande el)

Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv:

Byggnadslovsritningar till Johannebergskyrkan, 1937-12-01, Sigfrid Ericson.
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Tryckta källor och litteratur

Böcker och skrifter:
Brogren Jonas: Johannebergskyrkan - B-uppsats i konstvetenskap, Konstvetenskapliga Institutionen, 
Göteborgs Universitet, Göteborg.
Jacobson Britta m.fl.: Våra kyrkor; Klarkullens förlag AB, Västervik. ISBN 91971561-0-8. Tryckt i Ita-
lien. 
Kumler Håkan: Johannebergskyrkan i Göteborg – Modernism och traditionalism i förening, B-uppsats 
vid konstvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg, vt 1999.
Lönnroth Gudrun red.: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg- ett program för bevarande,  
Del I, Västerås 1999.  
malmeström Elis red.: Vår Svenska Kyrka; Kulturhistoriska förlaget, Göteborg. Malmö 1950.
Svedberg Olle: Planerarnas århundrade, s 92, 1988.

Tidningsartiklar:
Byggmästaren Nr 14. Arkitektupplagan nr 5 [1934-05-13]:Tävlingen om Johannebergskyrkan i Göteborg 
av Zimdahl Helge, s 67-72.
Byggmästaren Nr 9 [1958]: Sigfrid Ericson – arkitekt 1879-1958 av Harald Mjöberg. 
Byggnadsvärlden N:o 22 [1934-06-02]: Kyrkotävlingen i Göteborg av Otto Linton, s 257-258. 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [1930-10-15]: Gud och funkis, nittionionde årgången. 
Göteborgs Handelstidning [1931-05-19]: Kyrkobygget av Romdahl Axel
Göteborgs Handelstidning [1934-04-04]:152 Johannebergskyrkor ställas ut hos Röhsska – Kapanilen 
dominerande som torntyp. 
Göteborgs Handelstidning [1936-08-19]: Predikanten kan höjas och sänkas efter behov – Den påbörjade 
Johannebergskyrkan får enkel och värdig utsmyckning. 
Göteborgs Handelstidning [1939-04-04]: Taklagsfest inom kort vid Johannebergskyrkan – betongtaksto-
larna klara nästa vecka.
Göteborgs Handelstidning [1939-06-17]: Johannebergskyrkan växer i höjden – Det 62 meter höga tornet 
färdigt om 2-3 månader. 
Göteborgs Handelstidning [1940-05-10]: Välförsedd skrudkammare i Johannebergskyrkan – Medeltidens 
kyrkliga bildrikedom återspeglas av Elisabeth Thorman. 
Göteborgs Handelstidning [1940-08-21]: Altarskåp av trä och gips ersätter t.v. marmorrelief – Johan-
nebergskyrkan klar till höstens invigning. 
Göteborgs Handelstidning [1939-11-22]: Kyrkligt nybygge.
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Göteborgs morgon Post [1934-04-05]: Vår Nya kyrkobyggnad. Modernism och tradition vid tävlingen om 
Johannebergskyrkan av professor Axel E. Romdahl. 
Göteborgs morgon Post [1936-09-15]: Johanneberg får sin kyrka – Förslaget och ritningarna godkända 
av K. m:t.
Göteborgs morgon Post [1939-02-14]: Johannebergskyrkans torn har börjat skjuta i höjden - Stolpskog 
stöd för takgjutning. 
Göteborgs morgon Post [1939-08-19]: Långt till målet för Johannebergskyrkan Asbesttak om 1 100 kvm 
målas himmelsblått nästa månad.
Göteborgs morgon Post [1940-02-28]: Johannebergsorgeln behärskar alla tonarter – Installationen på-
börjad. Kan avslutas först när det blir varmare.
Göteborgs morgon Post [1940-10-01]: Johannebergskyrkan klar för inredning – Invigningen på utsatt 
tid – Kolmårdsmarmor dominerar i stramt modern stil. 
Göteborgs Posten [1936-02-05] 
Göteborgs Posten [1939-11-22]: Klockorna till templet i Johanneberg kommo i går.
Göteborgs Posten [1940-10-14]: Tacksägelse blev temat vid nya Johannebergstemplets invigning. 
Göteborgs Posten [1936-02-05]: Johannebergskyrkan får huvudentré från Viktor Rydbergsgatan – Bygg-
nadsnämnd och drätselkammare ha godkänt nya ritningarna. 
Göteborgs Posten [1935-02-02]: Johanneberg måste ha sin kyrka färdig 1937. – Regeringen medger ej 
uppskov. K. M:t skall ha ritningar före 1 juni.
Göteborgs Posten [1935-03-22]: Ny kyrka i Johanneberg nu beslutad – Sparvännerna röstade inte – Hot 
om att bygga kyrka med skattemedel
Göteborgs Posten [1977-10-31]: Sex dörrar öppnades till återinvigd kyrka. 
Göteborgs Stiftstidning [1977-11-04]: Johannebergskyrkan åter öppnad. 
Göteborgs Tidningen [1934-05-14]: Vägen stängd för nydaning på kyrkobyggnadsområdet! 
Göteborgs Tidningen [1939-07-05]: Altan på 40 meters höjd – Johannebergskyrkan FÄRDIG redan vi 
NYÅR…
K-Nytt nr 4-95 [1995]: Från 6 församlingar i Göteborg 1883 till 37 församlingar 1995 och Samfälligheten 
bildades för att dela det ekonomiska ansvaret, Sidan 4-5. 
morgontidningen [1934-04-06]: Kyrkobesök får ej inge olustkänsla av Sigfrid Ericson. 
morgontidningen [1940-11-10]: Ljus, glas och marmor gör effekt i ny kyrka – Johannebergstemplet 
inviges på söndag. 



80

Kronologisk sammanfattning
1916  Motion i kyrkofullmäktige om att dela dåvarande Vasa församling.  
1925  Beslut att uppföra en ny församlingskyrka om Vasa församling delades
1929 Johannebergs och Vasa församlingar bildas den 1 januari 1929
1930 En beredning för planering av kyrkobygget tillsätts 
1931 Beslut att uppföra ny kyrka i 29:e kvarteret Lappmesen 
1934 Pristävling vars första pris går till Sigfrid Ericsons förslag - motto ”Berg”.
1936 En modell av kyrkan tillverkas av en skulptör och skänks till Th Wedlin på 50-årsdagen. 

(Källa: Göteborgs posten 5/2 1936)
1938 På grund av en ändring av stadsplanen ändras föreslagen placering av kyrkan. Beräknad 

kostnad uppräknas med 250 000 kr till 990 000 kronor.
1938-40 Kyrkan uppförs. Den 24 september 1938 läggs grundsten.
1940 Kyrkan invigs av biskop Carl Block den 13 oktober på tacksägelsedagen.
1946 En oljemålning av Oscar Björck, med motivet ”Den förlorade sonens hemkomst” i för-

gylld ram, placeras på kyrkorummets nordöstra vägg.
1951 Kyrkans nuvarande altaruppsats uppförs, efter förslag av John Lundqvist.
1955 Förslagsritning till nytt församlingshem ritas av R O Swensson.
1960 Det nya församlingshemmet invigs
1964 Ändringar av konfirmandsal/kyrksal efter förslag av Göran Erro
1965 Rostskyddsbehandling och ommålning av kyrkorummets samtliga fönster. 
1966 Kyrkan ansluts till församlingshemmets varmvattenberedare.[K IIIa:5 §90/65].
1966 Kyrkans fönster ommålas. [KIIIa:6 Bil § 40/1966.] 
1967 Renovering av tornet [Landsarkivet KIIIa:6 §44/1967]
1969 Sakristian åtgärdas varvid alla dörrar och paneler slipades och polerades. Vid tillfället 

stoppades även stolarna om. [KIIIa:6, 1969]
1970 Takreparationer på kyrkans östra sidan pga stormskador. [Landsarkivet församlingens 

arkiv KIIIa:6/§ 16 , 37/1969 samt KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll 1970 §20 bil c.
1973 Ny församlingsgräns mellan Vasa och Johannebergs församlingar [Landsarkivet, För-

samlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll 1973 25 januari §5]
1973 Installation av 2 st fördunstningsfuktare i kyrkan. [Fabrikat FRIGAL modell B-63, Lands-

arkivet, Församlingens arkiv, KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll 1973 Bil §27.]
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1975 Omkring 1975 installeras en hiss i församlingshemmet
1977 Invändig renovering. Återinvigning av kyrkoherde Folke Fehn 1977. Bl a tas upphöj-
ningen   under bänkarna bort och de främsta bänkarna avlägsnas i vardera bänk-
kvarter. Avstån  det mellan bänkarna breddas och bänkarna får stoppade 
sitsar. Orgeln restaureras. 
1987 Byte av koppartak på tornet. Reparation av tornets tegelfasader. Ny fasad på tornets  
 övre del. 
1988 Akustikförbättrande åtgärder samt ommålning av kyrksalens tak, efter förslag upprättat 

av DEFYRA Byggnadsvårdskonsult AB. Ljusreglerade halogenstrålkastare monteras på 
takbalkarna. Inredning av RWC i vapenhuset. Invändig reparation av församlingsdelen, 
bl a inredning av RWC .

1990 En del av församlingshemmet byggs om till fritidshem.Beslutas att bestämmelserna i 
4 Kap.3§ KML (Kulturminneslagen) skall gälla kyrkobyggnaden och tillhörande kyrko-
tomt.

1995 Orgeln renoveras efter förslag av Lindegren Orgelbyggeri AB. 
Ett antal bänkar tas bort och bänkkvarteren glesas ut. 
En matta i mittgången tas bort. 

1996  Ombyggnad av fritidshemmet.
1998 Ny linoleummatta i sidokapellet. Nya gradänger för kören på östra orgelläktaren.
1999 Altarmålningen ”Det himelska jerusalem” i form av en triptyk, målad av Björn Alm-
 ström, monteras i sidokapellet.
2000 Församlingshemmets fasader ses över ovh fönstren renoveras. En ny mur uppförs vid  
 församlingshemmets entrésida där också växter avlägsnas.
2001 Kryptan renoveras och kallas ”Johanneskapellet”. Läktaren i sidokapellet renoveras.
2002 Borttagning av bänkar i sidokapellet. Nya ytskikt i församlingshemmets expeditions 

lokaler. Elsanering av takkronor. Sidokapelletbyggs om till kör- och församlingssal. 
Altarring och knäfall renoveras.

2004 Omfogning av tornets murar. DennisEriksson  Byggare AB. 
2005 Ombyggnation och nya ytskikt i lokaler för personal.
 Borttagning av bänkar i kyrkorummet. Ny klädsel på knäfall.





JOHANNEBERGSKYRKAN
Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, Bilaga till rapport X

FÖRDJUPADE MATERIALUPPGIFTER OCH ANDRA TEKNISKA FAKTA 

Gällande kyrkoanläggningen från 1940



Text: Ann-Charlott Strandberg. Inventering och dokumentation utförd i november 2004.

Skriften utgör bilaga till ”Johannebergskyrka Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader. Rappor X 2006”



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Golv ...................................................................... 
 Undergolv  ............................................................
 Golv av sten, tiles och klinker .....................................  
 Golv av trä ............................................................
 Golvmattor ...........................................................
 Trappor ................................................................ 

Fasader och väggar ................................................... 
  Fasadtegel ............................................................ 
 Invändigt tegel.......................................................
 Detaljer av tegel och natursten  ..................................

Tak ........................................................................... 

Dörrar/Portar  ...........................................................

Fönster  ....................................................................
målade snickerier  .....................................................

El ..............................................................................
 Belysning  .............................................................

Värmesystem  ........................................................... 
 Radiatorer  ...........................................................

Trä  ...........................................................................

Bruk och Puts  ...........................................................
Cement  ...............................................................
Kalk  ...................................................................
Kalkbruk  .............................................................
Bastardbruk  .........................................................
Rabitzbruk  ...........................................................

metall  ......................................................................
Järn  ...................................................................
Koppar ................................................................

Huvudorgel  ..............................................................



lagda i cementbruk med cementfogar.

Golv belagda med klinker finns även på tornbal-
kongerna vars ytor är belagda med Höganäs ef-
terpressade golvklinkerplattor, 212x106x30m/m, 
i rödbrun kulör. 

I enlighet med Ericssons interiörbeskrivning, i 
tävlingsförslaget, skulle golvet i gångar, kor och 
vapenhus vara belagt med grå kalksten, men 
vid ett möte den 2 april 1937 beslutas att det 
i arbetsbeskrivningen skall anges att ”kyrkans 
golv skulle utföras av Gusta-sten eller ljus Kol-
mårdsmarmor”. Av arbetsbeskrivningen, som 
utgör underlag till det kontrakt som slutligen 
tecknas med byggmästare Hansson i maj 1938, 
framgår att man slutligen fastnat för att golven 
skall vara belagda med marmor och att kalksten 
främst skall användas i ett antal förråd i anslut-
ning till vapenhuset m.fl. ställen och så blev  
också utförandet.  Intressant att notera är att 
stadsteaterns golv i entré och trapphall (uppför-
des 1934 efter ritningar av C Bergsten) är belagt 
med kalksten, medan konserthusets (uppfördes 
1935 efter ritningar av N E Eriksson) fick en re-
lativt mörk, grågrön,  marmor på golvet och att 
Asplunds tillbyggnad av rådhusets (från år 1937) 
fick en mycket ljus grågrön marmor på golvet.) Att 
även golvet i koret belades med lika ljus marmor 
som långhuset skall enligt en skrivelse av Thor 
Wedlin, vara hans förtjänst. [Thor Wedlin, S 50, 
Översiktlig redogörelse för Johannebergskyrkans 
tillkomst att enligt protokoll den 16 oktober 1953 
§ 4 fogas vid de hos byggnadskommittén förda 
protokollen]
[Ursprungligen var bänkarna i långhuset place-
rade på förhöjningar. ”..emedan denna vid flera 
tillfällen visat sig innebära en snubbel- och stört-

Golv

Undergolv 
Alla undergolv i källaren ströks med asfalt på 
ovansidan (under slaggbetongisoleringen) Bjälk-
lagen över källare och kanaler samt undergolvet 
i kyrksalarna ströks på ovansidan med Anhydrol.

Golv av sten, tiles och klinker
Golv av ljusgrön kolmårdsmarmor ligger i för-
stuga, vapenhus, trapphallar och kyrkorum.

Kolmårdsmarmorn skall enligt beskrivningen 
vara 2 cm tjock, lagd i bastardbruk och med 
cementfogar.  (Enligt Byggnadsbeskrivningen s 
20, skulle golven vara av mörk marmor med ljusa 
gångar och ljust korgolv, men detta kom inte till 
utförande). 
Sockel: Av lika material  som golvet 
[Byggnadsbeskrivningen s 20-21]

Golv av kalksten ligger i vapenhusets förrådsut-
rymme samt i de vidbyggda sidokapellets trapp-
hall och övre kapprum till läktare i nordväst. 
Kalkstensplattorna skall enligt beskrivningen 
vara 3 cm tjocka, slipade och ljusgrå (Troligen 
av fabrikat Gusta) och lagda i bastardbruk  med 
cementfogar.
Sockel: Av lika material som golvet.
[Byggnadsbeskrivningen s 20.]

Golv belagda med tiles ligger i tvättrum, toaletter 
samt i  beredningsrummet i källaren. Dessa tiles 
utgörs av gråvita, fyrkantiga plattor med tillhö-
rande hålkärlssockel. De är enligt beskrivningen  



ningsrisk för kyrkobesökare”, ansökte kyrkorådet 
hos Riksantikvarieämbetet och fick tillstånd att 
ta bort förhöjningarna  samt även  två bänkar i 
vardera kvarter  längst fram i koret, samt bredda 
avståndet och måla bänkarna. Tillståndet erhölls 
1977-04-21. [ATA FI, Dnr 1790/77]

Golv av trä
Spontade furugolv finns pPå nedre läktaren. Det 
ligger på golvreglar som är fästa i bandjärn, 
ingjutna med 1,2 meters avstånd, i betongen. 
Ovanpå reglarna ligger ett 1” råspontsundergolv, 
ett lager med impregnerad papp och därpå ett 
spåntat 1” x 3” golv av änd- och sidospontad fu-
rustav i fallande längder. (Ett motsvarande golv 
skall enligt beskrivningen även ha lagts  i bänk-
kvarteren).  [Arbetsbeskrivningen s 22]

Rutparkett av ek: I sakristian ligger sedan 1940 
en 20 mm rutparkett (lamellparkett) av smala, 
korta stavar och med rak fris av klarlackad ljus 
ek. [Golvet lackades1965 KIIIa:5, §93/65]

Golvmattor
I de rum som vid uppförandet belades med linole-
ummattor används dels Extra Walton brun 3m/m 
tjock från Forshaga samt Jaspé I, ca 3,3 m/m. 
(Forshaga Jaspé nr 448) På Stengolven lades mat-
torna på mattcement. (Av Jaspé nr 448 beställdes 
ca 260 kvm) (Av ett kostnadsförslag framgår att de 
svensktillverkade Jaspé mattorna och enfärgade 
bruna var billigare än de utländska motsvarande. 
Vidare framgår att det inte fanns någon svensk 
tillverkning av andra enfärgade mattor än de 
bruna). Bevarade mattor finns i några av förråden. 
[”Johannebergs Kyrkobyggnads-kommittés proto-
koll 1935-1853] Från år 2002 liggeri sidokapellet 
en grågrön linoleummatta med

Ursprungligen lades kokosborstmattor, 4 cm 
tjocka,  och gumminabb mattor från Viskafors 
innanför ytterdörrarna. Dessa mattor levererades 
av Ferd. Lundquist & Co. Idag ligger där avtork-
ningsmattor av gummi.[GKF arkiv ”Johannebergs 
Kyrkobyggnadskommittés protokoll 1935-1853] 

1995 togs en  grågrön matta i mittgången bort 
i samband med en orgelrenovering, varmed 
efterklangen förlängdes med ca ½ sekund. [S 
13, Kumler Håkan, Johannebergskyrkan i Göte-
borg – Modernism och traditionalism i förening, 
B-uppsats vid konstvetenskapliga Institutionen, 
Göteborgs Universitet, Göteborg, vt 1999 – efter 
intervju med vaktmästare Hans-Åke Lillieström 
19990520] [Folkesson Gunilla, Moràt Christer ”Do-
kumentation och märkning av kyrkliga inventarier 
i Johannebergskyrkan utförd 1986-10-02”]

Trappor 
1. Trappan i anslutning till östra entrén är belagd 
med marmor.
2. Trappan i anslutning till västra entrén är belagd 
med kalksten.
3. Trappan mellan källarentré och sakristia är 
belagd med marmor
4. Trappan till orgelläktaren är av betong och  
enligt beskrivningen belagd med ruboleumbelägg-
ning. Kulören på befintlig matta, är grönmele-
rad. 
5. Trapporna i tornet skulle enligt beskrivningen 
göras av hyvlad furu. Trappen byggdes senare om, 
i samband med en mer omfattande ombyggnation 
av tornuret, men är fortfarande av trä. [Arbets-
beskrivningen s 20]



”inlaid” i form av tre romber i ljusare grå 
grönt.

Tegel
För tegel gällde att: ”Allt tegel skall vara väl 
genombränt, skarpkantigt och välformat, vid 
slag giva ett klingande ljud och vid brott visa en 
likartad välarbetad massa. Det skall vara fritt 
från sälta, märgel och sprickor…”  
 [Arbetsbeskrivningen §11]

Fasadtegel
Till fasaderna användes Kaniks eller Lomma fasad-
tegel i munkförband. [§11] Fasad och murteglets-
format 2½”x5”x10” (Troligtvis användes Kanisk 
tegel, eftersom byggnadskommittén tillhandahöll 
164 180 st 10” handslaget Kaniks tegel upplagt 
vid arbetsplatsen, samt 20 820 st av samma 
sort banfritt Göteborg - vilket är en så pass stor 
mängd att övervägande delen bör vara av detta 
Fabrikat (Detta enlig PM till Prislista ”Bilaga till 
entreprenadanbud”. [GKF arkiv])

Invändigt tegel
Till invändigt tegel i kyrka, vapenhus och vind-
fång: ”användes särskilt för ändamålet bränt och 
sorterat murtegel från Trönninge” (10” 140 000 st 
Banfritt Göteborg tillhandahölls  [§11 Samt PM till 
prislista ”Bilaga till entreprenadanbud”])Teglet är 
murat i munkförband och fogat med tretongbruk. 
Fogen är avstruken jäms med muren utan att ha 
tillslätats i efterhand.) (Byggnadsbeskrivning s 

33). Fodret runt fönstren är murat med lika tegel 
av ½ stens bredd.

Detaljer av  tegel och natursten
Invändigt finns ett fönsterfoder av tegel av ½ 
stens bredd runt hela fönsteröppningen. 

Takfotslisten invändigt är profilerad. 

Utvändig sockel utgörs av Fjäråsgnejs. Mot sydväst 
har kyrkan 3 skift fjäråsgnejs, mot sydost 2 skift 
och mot nordost 1 skift. 

Huvudentréns portik bärs av släta, svarta, stenko-
lonner med modernistiska kapitäl. Stenen uppges 
på vissa håll vara av granit. Materialet utgörs dock 
troligtvis av någon annan sorts natursten, vilken 
är inte fastställd.



Innertak

I sitt ursprungliga förslag hade Sigfrid Ericson 
tänkt sig ett innertak av trä, men vid ett möte den 
2 april 1937, uppdras arkitekten att lägga fram ett 
förslag till utförande av innertak med användning 
av puts. [Protokoll den 2 april 1937] Vid ett möte 
längre fram den 21 maj 1937, uppdras han att 
rådslå med professor Henrik Kreüger i Stockholm, 
angående den akustiska verkan av sina olika för-
slag till innertaksutformning i betong. H Kreüger 
föreslår då att de, istället för puts, skall använda 
de nu befintliga Paxtilplattorna och bistår med 
förslag till utformning ur akustiskt hänseende. 
Taket har plattor av betong och takstolar av trä 
med synliga sparrar. (I enlighet med Ericssons ur-
sprungliga förslag skulle även dragbjälkarna vara 
synliga, men så blev inte utförandet).

I taket sitter de akustiska asbestplattorna fästa 
med cadmierad skruv. Paxtilplattorna valdes vid 
byggandet såväl ur, enligt Göteborgs Morgonpost 
(19390819), brandskyddssynpunkt som för sina 
ljudisolerade och akustiska egenskaper. Asbest-
plattorna hämtades från England under fabri-
kat namnet Paxtil (Enligt samma tidning skulle 
materialet t.o.m. ha ”bättre akustisk effekt än 
Stadsteaterns italienska sammet”). [Byggnads-
beskrivning s 33] [ Paxtilplattorna levererades av 
C.A: Claes AB, Göteborg] När kyrkan stod färdig 
visade sig dessa plattor vara bra för talet men 
inte för musiken. (För vidare information gällande 
akustiken se uppgifter angående Orgeln)

Vid uppförandet av kyrkan antas avsikten ha varit 
att ge innertakets akustikplattor en himmelsblå 
färg, ”som tillsammans med väggarnas nakna, 
röda tegelytor och golvet grönaktiga kolmårds-
marmor skall ge kyrkinteriören dess modernistiska 

treklangsfärg” [G.M.P. 19/8 1939]. Takmålningen 
utfördes när byggnadsställningar fyllde rummet 
och uppfattades då ljus, men när ställningarna 
hade rivits uppfattades takmålningen för mörk 
och tung och Göteborgs morgonpost konstaterar i 
en artikel den 1 oktober 1940 att det skulle behö-
vas en ommålning för att uppnå önskad effekt av 
”fri och ljus rymd”. Detta trots att Sigfrid Ericsson 
på eget bevåg och mot kommitténs beslut, hade 
beställt ytterligare en strykning av målarfirman 
Düring, för att göra taket ljusare och mildare, 
redan i slutet på mars 1940. 

Paxtilplattorna målades troligen i minst fyra 
strykningar, första gången med Oxanolja, andra 
gången med Oxanoljefärg tillsatt med fransk ter-
pentin och tredjegången troligen med Sanniflat 
(eller liknande färgtyp) [Anbudsförfrågan med 
komplettering]. Därefter [från den 27/3 1940] 
finns ett anbud som gäller en strykning av inner-
taket med Sanniflat, eller liknande, med hjälp 
av rullställning i kyrksalen. Den sista strykningen 
genomfördes på Sigfrid Ericsons egen begäran.

På begäran av ordförande i kommittén, vilken 
stoppade det pågående ommålningsarbete, redo-
gjorde Ericson för sitt beslut i ett brev till Bygg-
nadskommittén den 4/5 1940, § 44. Han angav 
där bl a att det, förutom han själv, varit många 
som tyckt att kulören varit misslyckad och att 
han känt sig tvungen att tillse att det blev bättre 
och att han även beträffande ekonomin, beställt 
arbetet på egen risk, men med förhoppning om 
att även Byggnadskommittén utifrån resultatet 
skulle finna det ”skäligt”. 

[I ett brev riktat till kyrkoherde Thor Wedlin, 



den 29 april, meddelar han att han samma dag 
lämnat skrivelsen till byggnadskommittén och att 
det ”Därav framgår att jag för egen del ansvarar 
för kostnaden för ommålningen och då den nöd-
vändigtvis måste utföras utan något dröjsmål, 
vågar jag förutsätta att kyrkoherden ville med-
dela målaremästare Düring, att kyrkoherden med 
hänsyn till de upplysningar jag lämnat ej längre 
finner nödvändigt upprätthålla det till honom 
lämnade arbetsförbudet”.]

I samband med vissa interiöra åtgärder 1987-
88, utifrån förslag upprättat av Arne Tollbom, 
DEFYRA, täcktes innertaket över orgelläktaren 
med glasfiberväv som målades med härdad färg, 
varmed efterklangstiden förlängdes och akus-
tiken förbättrades.  Vid färgundersökning inför 
ommålning 1987-88 angavs kulören vara ”nära” 
NCS 2020B. Vid ommålningen valdes en något lju-
sare färg (Enligt förslag NCS 2010B.  Var det den 
som kom till utförande?) [Tollbom Arne, DEFYRA 
Byggnadsvårdskonsult AB, ”Förslag till ommålning 
av innertak 1987”, Göteborg i oktober 1986. S 
13, Kumler Håkan, Johannebergskyrkan i Göte-
borg – Modernism och traditionalism i förening, 
B-uppsats vid konstvetenskapliga Institutionen, 
Göteborgs Universitet, Göteborg, vt 1999]. 

Enligt DEFYRAs beskrivning tvättades taket med 
ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. 
Det grundades med en mager linoljefärg, bruten i 
lika kulör som slutstrykningsfärgen. Till slutstryk-
ningsfärg användes en linoljeemulsionsfärg (NCS 
2010-B, glans 10-15) tillblandad i samråd med 
arkitekt som ströks två gånger (Ev ströks den med 
glasfiberväv belagda ytan 3 gånger).

Dörrar
Invändiga dörrar ärenligt beskrivningen  tillver-
kade som lamelldörrar med en stomme av furu be-

lagda med 40 m/m tjock ytfaner. Reglarna är 5”. 
Dörrarnas ursprungliga handtag är av vitmetall.  
Ytterdörrarna försågs även med patent-instickslås 
med stapel och slutbleck av mässing.

Dörrarna till vindfånget, och de tre slagdörrarna/
glasade pardörrar i stora entréhallen samt till 
nedre läktaren är i enlighet med beskrivningen 
utförda av järn. Det är täckmålade i grön kulör, 
och med sprakplåtar av rostfriplåt. 

Ytterdörrarna till huvudentrén, tornets vapen-
hus, till sakristian/kyrksalen och källarentrén är 
klädda med kopparplåt.

Till vindfånget till kryptan sitter en grind av kop-
parstänger. Entrédörrarna till kryptan och till 
källaren/pannrummet utgörs av släta, fanerade, 
pardörrar.

Fönster
Fönstren är utförda med karmar och bågar av järn 
enligt Götaverkens system Ferro. De har dubbla 
kvadratiskt spröjsade bågar, varav endast några 
är öppningsbara. I de inre bågarna sitter, i kyrkan 
och kyrksalen, antikglas i bleka rosa, gröna, ljus-
blå och gula kulörer och i sakristian sitter klart 
glas. Glasen är fästa med tunna fyrkantslister av 
ek, vilka är fastskruvade i järnen och täckmålade 
i lika kulör som bågarna i övrigt.

Glas: I kyrkorummet föreskrevs att som glas skulle 
sättas”halvannantjockt (3 m/m) äkta antikglas i 
innerbågarna (”obs´. ej neu-antikt”), c:a 6 olika 
färger användes. [§12] ”Allt glas stiftas och kit-
tas omsorgsfullt på så sätt, att glaset lägges i 
kittfals och att till kittet användes övervägande 
rå linolja” [§12]



På insidan har fönstren fönsterbänkar av 3 c/m 
polerad Kolmårdsmarmor. I väggen under fönster-
bänkarna sitter en justerbar ventil av vitmetall. 
[Byggnadsbeskrivning s 26]  På utsidan sitter 
solbänkar/fönsterbänkar av fjäråsgnejs och i 
över- och underkant av tegelmuren har fönstren 
på utsidan droppbleck av 16 skålpund hårdvalsad 
kopparplåt vilka är infällda i ett spår i karmen. 
Alla karmar är strukna med Cuprinol mot mur. I 
nischer över fönstren i kyrksalen finns lådor för 
rullgardiner [Byggnadsbeskrivning, s 35.]

Kyrkorummet har:
Rundbågeformat kvadratiskt spröjsat fönster 
med 64 glasrutor i 16 bågar, varv 14 stycken är 
öppningsbara och den övre rundbågens två bågar 
är fasta. Av dessa finns:
5 st  i långhuset mot nordväst 
4 st dito i långhuset mot norr.

Rundfönster med kvadratisk spröjsning med glas-
rutor i 21 bågar, varav några öppningsbara och 
några fasta. Av dessa finns:
1 st spröjsat rundfönster med fem öppningsbara 
bågar i koret mot nordväst
1 st dito på orgelläktaren mot nordost
1 st dito mindre över södra ingången till tornet.

Kvadratiskt fönster med två lufter med kvadratisk 
spröjsning, 8 rutor/båge. Av dessa finns:
3 st i kyrkans vinkelbyggnad mot församlingshem-
mets sydvästra fasad (till sakristia m.m.)
3 st i kyrkans vinkelbyggnad mot församlings-
hemmets nordöstra fasad (till lilla kyrksalen och 
organistens rum)
2 st i kyrkans vinkelbyggnad mot församlingshem-
mets nordvästra fasad (till sidokapellets  läktare) 
Stående rektangulärt fönster med två lufter med 

kvadratisk spröjsning, 6 rutor/båge.
2 st till källarentré till kyrkans vinkelbyggnad mot 
församlingshemmet, under sakristian.

Liggande, rektagulärt, treluftsfönster. Av dessa 
finns:
4 st till vindsvåningen ovanför kyrksalen

Lunettfönster. Av dessa finns:
1 st spröjsat och gallerförsett lunettfönster ovan 
entrédörr till sakristia.

Kvadratiskt fönster med kvadratisk spröjsning. 
Av dessa finns:
 2 st i NO fasaden, till läktarens båda trapplöp

Kvadratiskt, litet, icke spröjsat, fönster. Av  dessa 
finns:
1 st i nordvästra långhusfasaden till orgelläktarens 
trapprum

Små kvadratiska ickespröjsade fönster. Av dessa 
finns:
6 st i sydvästra tornfasaden
6 st i nordvästra tornfasaden

målade snickerier
Snickerier har, enligt arbetsbeskrivningen må-
lats enligt följande:  Oljefärgsmålade snickerier 
målades efter underbehandling (Schellackering, 
spackling och slipstyrkning med ”Ripolin” i bruten 
färgnyans).

EL
Ursprungliga elledningar från gatan lades enligt 
beskrivningen i ett 5” glacerat Höganäsrör. Inne i 
byggnaden är alla ursprungliga elledningar inlagda 



i putsen eller inmurade. Elcentralerna är förlagda 
i nischer med plåtluckor av 3 mm plåt. (Varav en 
sitter placerad i sakristian)

År 1957 lades elen om i Johannebergs kyrka. 
[KIII4:a, §50/1957].

År 1965 byttes alla elledningar och glödlampor ut 
i kyrkan. [KIIIa:6 § 92/1965] 

Belysning
Någon gång under 1960-talet monterades en 
ny regulator i stället för det ursprungliga   sk 
för-dunklingsmotståndet som ursprungligen var 
monterat och kopplat till belysningen i kyrkorum-
met. [Landsarkivet, Församlingens arkiv. KIIIa:5 
§130.]
1970 monterades strålkastare bakom altaret och 
sakristian fick nya armaturer. Det målades även 
om i vapenhuset i tornet. [LA, Församlingens 
arkiv. KIIIa:7, Kyrkorådsprotokoll § 20/1970] 
Den 21 oktober 1988 erhåller kyrkorådet Raäs 
tillstånd att förbättra belysningen i Johan-
nebergskyrkan enligt ett förslag upprättat av 
DEFYRA Byggnadsvårdskonsult AB. Detta innebar 
att ljusreglerade halogenstrålkastare monterades 
på takkonstruktionens bjälkar och inmålades i 
lika kulör som taket. (ATA FI, RAÄ Beslut daterat 
1988-10-21, Beteckning 5675/88)

Värmesystem
Johannebergs kyrka och församlingshem är sedan 
1969 ansluten till Göteborgs energis fjärrvärme-

nät och har ett vattenburet system vars värme 
distribueras via radiatorer och luft i kanaler under 
kyrkorummets golv.[KIIIa:6, §39/69]

 Den ursprungliga värmeledningsanläggningen in-
stallerades av Värmeledningsaktiebolaget Celsius 
och ventilationsanläggningen utfördes av A.B. 
Svenska Fläktfabriken, Göteborgsfilialen. För att 
underlätta vedeldningen installerades 1941 ett 
”komplett vedeldningsaggregat”. [KIIIa:2, Bilaga 
§14/1941. Installerades av AB Caldarias] 1946 
beslutades och beviljades medel till installation 
av en helautomatisk oljeeldningsanläggning. [GKH 
N:0 25, GKP 1946 N.o 3 § 10.] och den installera-
des 1947. [KIIIa:2, Bilaga 2/1947. Anläggningen 
försåldes av A.B. Gustaf Terlings] Enligt uppgift 
fanns det såväl en oljeeldningspanna som en 
kokspanna för uppvärmningen av kyrkan och 
församlingshemmet 1961. Då installerades en ny 
oljeeldningspanna med en cisternanläggning för 
både tjock och tunn olja. [KIIIa:51961] 

1965 repareras värme och ventilationsan-lägg-
ningen. [KIIIa:5/§151 och §165] 

 Den 6 november 1975 beslutas att ett koppligsur 
skall monteras för att sänka temperaturen i de 
fjärrvärmeanslutna byggnaderna, när det ansågs 
lämpligt. [Landsarkivet, Församlingens arkiv, Kyr-
korådsprotokoll, KIIIa:7, 1975 Bil §7 74/75]

Radiatorer
Framför de väggplacerade radiatorerna sitter 
enkla trägaller av furu. Ramverket är av fyrskuret 
virke och gallret av rundstavar. De är laserade 



eller betsade i en något gulbrun nyans. [Byggnads-
beskrivning, s 27] Värmen till kyrkorummet leds 
in via gallerförsedda ventiler i sockel och golv.

Trä
Alla snickerier, där inte annat anges, är utförda 
av ”frisk, fullmogen, vinterfälld och fullkomligt 
torr furu, utan större eller lösa kvistar, kådlåpor 
och blåyta”. Innan snickerierna sändes från fabrik 
skulle de oljas en gång och väl på plats skulle de 
oljas ytterligare en gång, före insättningen. [Bl.a. 
Arbetsbeskrivningen s 24] Karmar skulle strykas 
med Cuprinol mot mur innan montering.

Bruk och puts

Cement 
Alla cement och betongarbeten – prima svensk 
portlandcement klass A, uppfyllande villkoren i 
”Statliga cement- och betongbestämmelser av 
år 1934” (Kontrollerades och besiktigades – varje 
leverans skulle avsynas och godkännas innan den 
togs i bruk) [§4, 5]

Cementbruk: bereddes av cement och mursand 
i proportion 1:2 á 1.3 allt efter den styrka, som 
angavs i arbetsbeskrivningen. [§9]

Kalk 
Till bruksberedning skulle användas väl bränd, 
osläckt och i väl genombrända bitar av jämn 
färg. Innan den togs till bruk skulle den stå släkt 
i gropen så länge att den var fullkomligt efter-
släckt. För vanligt murbruk dock minst 3 dygn, 
för putsbruk 14 dygn och för fogbruk 6 veckor. 
Kalken som användes kom från Hälsingborgs 
kalkslageri. [§6] 

Kalkbruk
Kalkbruket skulle bereas av kalk, sand och vatten 
”i lämpliga proportioner, beroende på kalkens 
och sandens beskaffenhet och räknas därvid som 
normalförhållande en del kalk till tre delar sand. 
Bruket skall tillverkas med maskinkraft och skall 
beredas på arbetsplatsen eller vid fabrik, som av 
kontrollanten godkännes… ”[§7] ”Kalkbruk för 
fogstrykning skall beredas av väl malen kalk.” 
[§7] Invändigt fogbruk skulle enligt beskrivningen 
tillredas av ”1 del cement, 4 tretong + erfoderlig 
mängd kalkvälling i färgton”. 

Bastardbruk
Bastardbruk skulle beredas av nyberett kalkbruk, 
vilket tillsattes med torrt tillagat cementbruk i 
proportion 1 del cement och tre delar sand. An-
vändes omedelbart efter blandningen ”I allmän-
het tages en del cementsats till 2 delar kalkbruk, 
där ej i enstaka fall annan sammansättning av 
kontrollanten påfodras”. [§8]

Rabitz
Rabitzputsen skulle enligt arbetsbeskrivningen 
utföras av kalkbruk, gips och nöthår på oljad 
järntrådsduk av 1m/m tråd och 12 á 15 m/m 
maskor. Rabitzputs förekommer bland annat på 
vindsutrymmen i samband med ventilationstrum-
morna.

metall

Järn
”Det järn som användes, skall om möjligt vara 
av svensk tillverkning, fritt från flagor, fett och 
rost. Det skall vara gott, segt, utan kant- eller 
längdsprickor eller andra otätheter. Allt arme-



ringsjärn skall uppfylla alla fodringar som enligt 
”Statliga cement- och betongbestämmelser av 
år1934 ” fodras för valsat stål st. 37.”

”Alla fria järnbalkar skola, efter föregående 
rengöring, blymönjestrykas till fulltäckning eller 
strykas med cement utrörd i separerad mjölk” 
[§11)][ I ett P.M. 1936 skriver N. Royen, Byggnads-
styrelsen att järnbalkar som skulle inmuras inte 
borde strykas med mönja, för att linoljan i färgen 
ingår förening med kalken i murbruket varvid ett 
”icke rostskyddande såpämne” bildas.]

Koppar 
Se även gällande tak och dörrar

Kors
1 st över kor
1 st i den vidbyggda kyrksalens nock
1 st över långhustes vapenhus i nordost



Huvudorgel 

Placering: Kyrkorummets orgelläktare

Byggår: 1940  A Magnusson Orgelbyggeri AB Göteborg

Disposition:

Enligt uppgift i Orgelkommitténs register

Man I  Man  II  Man III  Pedal

Kvintadena 16 Hornprincipal 8 Ged.pommer 16 Principal 16

Principal   8 Gedackt 8 Violinprincipal   8 Subbas 16

Spetsflöjt   8 Fugara 8 Rörflöjt   8 Ekobas 16

Borduna   8 Gemshorn 4 Salicional   8 Oktavbas   8

Oktava   4 Nasard 2 2/3 Voix celeste   8 Gedaktbas   8

Nachthorn   2 Blockflöjt 2 Principal   4 Koralbas   4

Kvinta   2 2/3 Ters 1 3/5 Hålflöjt   4 Bachflöjt   2

Oktava   2 Scharf 4 ch Waldflöjt   2 Mixtur   4 ch

Cornett 3-4 ch Krumhorn 8 Sifflöjt   1 Basun 16

Mixtur   6 ch Tremulant  Cymbel   4 ch

Trumpet   8 ch   Oboe   8

    Tremulant

Koppel: II/I,  III/I,  III/II,  I 4/I,  II 4/I,  II 4/II, II 16/I,  III 4/III,  I/P, II/P,  III/P,  III 4/P

Svällare på man II och III.

Fria och fasta komb.

Aut. pedalväxling

Registersvällare




